17:30 Za ++ poleconych w Wypominkach.
Konc. Za + Irenę Herdzin – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za ++ z rodzin Nowotyńskich i Zielskich.
9.11.2022 ŚRODA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7:00
Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (20).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (24).
17:30 Za + Pawła Steć w 5. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ mamę Wacławę i brata Wiesława Czuprynów oraz siostrę Mirosławę Bogusz.
10.11.2022 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DRA KOŚCIOŁA
7:00
Za + Jana Kupidura – int. od brata Tadeusza z rodziną.
Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (21).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (25).
17:30 W int. Barbary i Pawła Malcherczyk z ok. 52. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu
oraz z prośbą o Jego łaski w małżeństwie i rodzinie.
Konc. Za + Bogdana Domanowskiego – int. od uczestników pogrzebu.
11.11.2022 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA, ŚWIĘTO NARODOWE
NIEPODLEGŁOŚCI
9:00
W int. Ojczyzny o pomyślny jej rozwój i łaskę pokoju.
Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (22).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (26).
17:30 Za + Antoniego Radzioch z ok. urodzin z prośbą, by dobry Bóg przyjął go do swojej
chwały.
Konc. Za ++ Franciszkę i Wiktora Drewniok, wnuczkę Monikę Gwóźdź, córkę Różę i
pokrewieństwo z obu stron.
12.11.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7:00
Za + Jana Kupidura – int. od Ani z rodziną.
Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (23).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (27).
17:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda, rodziców i rodzeństwo z obu stron o łaskę nieba.
Konc. Za + Tadeusza Tracza w 6. rocz. śmierci.
13.11.2022 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA
8:00
Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (28).
Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (24).
10:00 Za ++ Lidię i Teodora Zimmermann.
Konc Za + Alicję Kwasiżur – int. od uczestników pogrzebu.
11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania
do tych Wspólnot.
Konc. Za + Eugeniusza Wójcik w 4. rocz. śmierci.
17:30 Za ++ Artura Parzych, ojca Stanisława, Mariannę i Franciszka Skorupa.
Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00.
Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl
Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Trzydziestą Drugą Niedzielę Zwykłą
6. listopada 2022 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Posłani w pokoju Chrystusa
„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
INFORMACJE BIEŻĄCE 6-13.11.2022
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Dziś i do wtorku włącznie o godz. 17:00 modlitwa za poleconych zmarłych
oraz o godz. 17:30 msza św. w tej intencji. Do wtorku włącznie można składać
Wypominki i dziękujemy za już złożone wraz z ofiarami. Do 8. listopada zyskać
można odpust dla dusz czyśćcowych przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za
zmarłych choćby tylko w myśli.
W poniedziałek o godz. 18:00 krąg Biblijny.
We wtorek lub w środę o godz. 17:30 msza św. a następnie spotkanie dla
katechumenów drugiego roku.
We wtorek w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Okrzei 9 o godz. 17:30
odbędzie się spotkanie ze Strażnikami Miejskimi. Temat spotkania: Działania
antysmogowe. Radni Dzielnicy serdecznie zapraszają mieszkańców.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek przypada Święto Narodowe Niepodległości. Msze św. o godz. 9:00
w int. Ojczyzny oraz o godz. 17:30. Biskup Gliwicki udziela w tym dniu
dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz
zachowania charakteru dnia pokutnego.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Kościół w Potrzebie, a o godz.
11:30 msza św. z udziałem członków FZŚ i RMF.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko we wtorek w
godz. 16:00-17:00.
Informujemy, że we wtorek 15. listopada o godz. 18:00 odbędzie się
posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w nowym składzie. Serdecznie
zapraszam wybranych członków do refektarza klasztornego.
W związku ze zbliżającym się Adwentem zwracamy się z prośbą o nutellę,

dżem truskawkowy lub ofiary na śniadania adwentowe dla dzieci.
Przyjmujemy intencje na 2023 rok.
Boże, przed Twym ołtarzem wznosimy błaganie: błogosław Ojczyźnie naszej
i zachowaj nas w pokoju.
Żegnamy naszych zmarłych: Alicja Kwasiżur (1970), Maria Wiatr (1927),
Irena Grata (1932) oraz ofiary wojny i pandemii. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.
ZNAKI Z ZAŚWIATÓW – 8 SEKRETÓW DUSZ CZYŚĆCOWYCH
Człowiek, by mógł wejść do upragnionej krainy szczęśliwości, w której żyją
dusze święte, musi stanąć przed obliczem Sędziego i zdać sprawę z życia swego.
Tylko dusze „niezłomne i nienaganne wobec Boga Ojca” będą zdolne wstąpić
tam, gdzie „nic nieczystego wejść nie może” (Ap 21,27). Z kolei – jak powie Jan
Paweł II podczas papieskiej audiencji w 1999 r. – „Ci, którzy [w godzinę
śmierci] otwierają się na Boga, ale w sposób niedoskonały, na drodze do pełni
szczęścia muszą przejść przez oczyszczenie, które wiara Kościoła opisuje w
nauce o czyśćcu”. Czy rzeczywistość ta powinna napawać tylko trwogą? Znaki
zza grobu przeszywają wprawdzie dreszczem, jako że mówią o wielkim
cierpieniu dusz. Konkretne sygnały oraz głosy z czyśćca pozwalają jednakowoż
dostrzec w tym niewyobrażalnym cierpieniu – radość i pocieszenie.
Dusze czyśćcowe pragną naszej modlitwy i umartwień. Potrzebują
oczyszczenia dlatego palone są ogniem Bożej miłości przez co niewyobrażalnie
cierpią. Nie mogą modlić się za siebie dlatego upodobały sobie we Mszy świętej
i jej owocach. Doskonale kochają Boga i najbardziej ze wszystkich stworzeń
tęsknią za Bogiem. Twoja modlitwa może doprowadzić je przed Boże Oblicze.
XIV DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM – UKRAINA
13.11.2022 R.
Jeszcze nigdy w najnowszej historii wojna nie była tak blisko nas. Kiedy w
lutym i marcu zobaczyliśmy miliony matek z dziećmi, starców, obładowanych
torbami z tym, co udało się im w pośpiechu zabrać – nasze serca pękły. To nie
był kolejny wojenny film, komputerowa gra czy wspomnienia prababci. Za naszą
wschodnią granicą rozpętało się piekło, które wydaje się nie mieć końca.
Zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę zrujnowała życie jej mieszkańców.
Od początku tej wojny Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w
Potrzebie dociera z pomocą na wschód. Hojne serca darczyńców pozwoliły ulżyć
tysiącom potrzebujących a także pomóc w odbudowie kraju. Przekazana w
pierwszych miesiącach pomoc to 1,3 miliona euro, a do końca roku ta suma
wzrośnie o kolejne 3,27 miliona.
Staramy się pomagać zwłaszcza osobom, które pozostały na Ukrainie. W
wielu miejscach to właśnie kościoły czy cerkwie stały się lokalnymi centrami
pomocy. – W Kijowie udało nam się porozmawiać z bratem Błażejem, na co

dzień pracującym w Sanktuarium św. o. Pio. Wyjaśnił nam, że kiedy krajem
wstrząsnęła wojna, wierni szukali pomocy u księży i sióstr. Dolny kościół stał się
dla nich schronem, noclegownią, stołówką i szpitalem. Miejscowi duszpasterze
otoczyli opieką 120 osób, głównie kobiety i dzieci. Potrzebujący otrzymywali
żywność i pomoc medyczną. Tak dzieje się w każdym kraju wojny – relacjonuje
ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.
Od 7 miesięcy Dima przechodzi przyspieszony kurs dorastania. Kiedy jego
tato wyruszył na front bronić swojego domu i kraju, to właśnie on przejął
obowiązki głowy rodziny. Ma tylko dziewięć lat, ale tato żegnając się z nim
powiedział: „Zaopiekuj się mamą i siostrzyczką. Ja niedługo wrócę!”. Dima
potraktował to bardzo poważnie, bez słowa skargi pomaga w codziennych
obowiązkach, jeszcze pilniej się uczy, wraz z mamą przynosi z cerkwi mleko i
pieluchy dla rocznej Tani. Tato niedługo wróci i wszystko będzie jak kiedyś.
Dima jest dzielny, bo wierzy, że jego tato wróci do domu; że uda się im razem
odbudować kraj po zniszczeniach wojny. Nie wiemy kiedy to nastąpi. Nie mamy
wpływu na decyzje polityków i międzynarodowy układ sił. Jedyne co możemy,
to dać Dimie i milionom ukraińskich dzieci szansę na kontynuowanie nauki, aby
ta bezsensowna wojna nie przekreśliła ich przyszłości. Twoje wsparcie dotrze do
najbardziej potrzebujących, pozwoli uleczyć tęsknotę za pokojem i normalnym
życiem.
CHCESZ POMÓC? Złóż ofiarę do puszki w niedzielę 13.11.2022 r. lub
wpłać na konto: 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990 z dopiskiem "Ukraina”
INTENCJE MSZALNE 6-13.11.2022
6.11.2022 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA DRUGA ZWYKŁA
8:00
Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (21).
10:00 Za + Alicję Kwasiżur – int. od córki z rodziną.
Konc. Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (17).
11:30 W int. Genowefy Futa z ok. 87. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za liczne łaski
oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo i zdrowie.
17:30 Za ++ poleconych w Wypominkach.
Konc. Za ++ rodziców Halinę i Wiktora Sudoł.
7.10.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (18).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (22).
17:30 Za ++ poleconych w Wypominkach.
Konc. Za + Sebastiana Drobiec w 24. rocz. śmierci o łaskę nieba
Konc. Za + Katarzynę Kijas – int. od uczestników pogrzebu.
8.11.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE BŁ. JANA DUNSA SZKOTA, PREZBITERA
7:00
Za ++ Fabiana Malinowskiego oraz z rodzin Malinowskich i Przepaśniak –
gregorianka (19).
Konc. Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik – gregorianka (23).

