
1.12.2016 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Elżbietę Chałat – int. od uczestników pogrzebu. 

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby 

życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 

za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość dla nich – int. 

od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Jerzego Fangor z ok. 56. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. 

Konc. Za ++ ojca Krzysztofa Bogdana w 30. dzień po śmierci, mamę Urszulę i brata 

Radosława. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

Konc. Za + Brygidę Kamczyk – int. od koleżanek. 

2.12.2016 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 W int. Parafian. 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, 

parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Brygidę Kamczyk –int. od członków drugiej Róży Różańcowej. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

3.12.2016 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA 

6:30 W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie 

Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji i z prośbą 

o łaskę zdrowia na dalsze lata życia. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

17:30 Za + Jadwigę Seweryn w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Krzysztofa Kowalskiego w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ Helenę i Władysława Bijańskich. 

4.12.2016 NIEDZIELA DRUGA ADWENTU 

8:00 Za ++ Jana Tomczyk, rodziców, teściów, braci, siostrę i bratową. 

Konc. Za + żonę Mariannę Roszkowską w 7. rocz. śmierci o światło życia wiecznego, 

rodziców Kazimierza i Bronisławę, teściów Zofię i Sylwestra Packów, siostry 

Kazimierę, Leontynę i Irenę, braci Józefa i Antoniego, szwagrów Jana, Stanisława, 

Jana, Józefa i Bohdana, przyjaciół, kolegów, znajomych i sąsiadów. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

10:00 W int. Barbary Saciuk z prośbą o łaskę błogosławieństwa Bożego. 

Konc. Za + Józefa Masztalerz z ok. urodzin, rodziców z obu stron, szwagra Stanisława i 

szwagierkę Stanisławę. 

11:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Barbary w int górników z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żyjących i łaskę życia wiecznego dla zmarłych. 

Konc. Za ++ rodziców Emilię i Jana Kaszny oraz siostry Jadwigę i Irmgardę. 

Konc. Za + Ryszarda Sagan w miesiąc po śmierci. 

17:30 W int. Janiny Bartels z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski , 

prosząc o opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia, za ++ syna Tadeusza, 

szwagra, z rodzin Kościuk i Bartels oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej. 

Konc. Za + brata Jerzego Żaka w 1. rocz. śmierci o spokój jego duszy. 

Kancelaria parafialna czynna: wt 16:00-18:00, śr 18:00-19:30, pt 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

Parafia tel. 32 231 38 84, 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 Pierwszą Niedzielę Adwentu 

27. listopada 2016 roku 

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.11.2016 - 4.12.2016 

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. 

Teraz zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny. O godz. 17:00 

nieszpory adwentowe. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. 

Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 – serdecznie zapraszamy 

dzieci, młodzież i dorosłych. Tym samym w Adwencie następuje zmiana godziny 

porannej mszy św. z 7:00 na 6:30. Od poniedziałku do piątku dla dzieci 

szkolnych śniadania adwentowe. Prosimy o produkty do śniadań dla dzieci i 

serdecznie dziękujemy za ofiarowane, jak również za złożone na ten cel ofiary. 

W środę o godz. 16:00 spotkania dla LSO. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunią 

św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:15 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią i nabożeństwem pierwszego piątku miesiąca. O godz. 18:30 spotkanie 

młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 msza św. w int. Róż 

Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic Różańca św. 

O godz. 10:00 spotkanie Dzieci Maryi. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci 

Matki Bożej. 

Uwaga! Nie będzie odwiedzin chorych. Chorych odwiedzimy w sobotę 17. 

grudnia. Będzie to równocześnie okazja do spowiedzi św. i komunii św. 

przedświątecznej. Można zgłosić chorych na jednorazową-świąteczną wizytę 

kapłana. 

W tym dniu w godz. 9:00-13:00 Szkoła Społeczna przy ul. Robotniczej 

zaprasza na organizowany przez szkołę „Pchli Targ” oraz na warsztaty 

świąteczne dla wszystkich. 

W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek dla Kościoła na 

Wschodzie. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Pod chórem do nabycia są opłatki wigilijne. Zespół Caritas rozprowadza także 

świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, karty świąteczne oraz z karty 

widokiem naszego kościoła. 

Dziękujemy za ofiarę złożoną na ogrzewanie kościoła – zebrano 3.318 zł 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelkie okazane dobro. Niech czas 

Adwentu będzie dla nas radosnym oczekiwaniem na spotkanie z Panem w 

tajemnicy Bożego Narodzenia i w wieczności. 

ADWENT JEST POCZĄTKIEM NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO 

Czas Adwentu, obejmujący w Kościele katolickim cztery niedziele, jest 

silnym znakiem w roku liturgicznym, a w konsekwencji w życiu ludzkim. 

Pierwsza część Adwentu orientuje na powtórne przyjście Chrystusa, finalny 

wymiar ludzkiego życia, wskazuje na „drugi brzeg i ciąg dalszy”. Adwent „jest 

czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana”. Liturgia Adwentu daje 

nadzieję, uczy umiejętności czekania, wbrew chęci natychmiastowego 

zapanowania nad czasem. 

Celem roku liturgicznego jest przypominanie wielkiej historii, budzenie 

pamięci serca, aby odróżnić gwiazdę nadziei. „Piękne zadanie Adwentu: ożywić 

w nas wszystkich pamięć dobroci i w ten sposób otworzyć drzwi nadziei”. 

W liturgii słowa odnajdziemy dużo perykop zapowiadających obiecane 

zbawienie, przygotowanie przez Pana wielkiej uczty – symbolu zbawienia dla 

swoich ze wszystkich ras i pokoleń. W tekstach tych kryje się nie tylko moralna 

zachęta do dobrego życia. 

Święty Bonawentura, komentując adwentowy tekst o podniesieniu oczu, 

ponieważ przybliża się odkupienie, zwraca charakterystycznie uwagę na to, że 

chrześcijanin winien podnieść oczy, by widzieć i rozeznawać sytuację, w której 

się znajduje, podnieść i otworzyć serce, wydobywając zeń cały zapas energii, 

winien podnieść także swoje ręce przez pracę. Dynamizm nadziei 

chrześcijańskiej kształtuje prawdziwego chrześcijanina, nieobecność bowiem 

ewangelicznej nadziei w jego życiu jest zjawiskiem wysoce destruktywnym. 

Godziną narodzin ludzkiej wolności i nadziei jest godzina spotkania z Bogiem, 

który przychodzi. Czas Adwentu uczy także zauważyć każdą łzę, schylić się po 

nią i zmieniać ją w nasionka nadziei. 

Postacie występujące w Adwencie ukazują tych, którzy widzieli, na kogo 

czekają (Jan Chrzciciel, Bogurodzica). „Adwent to okres czytelny i pełen 

najgłębszego sensu. Praca nad adwentową nadzieją otwiera na innych, jest 

czasem widzenia drugiego człowieka, ale i zdarzeń, rzeczy w świetle 

eschatycznej nadziei. 

Wyrażenie adventus nie znaczy jednak oczekiwania, lecz przyjście, i 

faktycznie w Kościele pierwszych wieków silne było oczekiwania na powtórne 

przyjście i ono zwróciło uwagę na pierwsze przyjście. Obecność Boga w świecie 

już się zaczęła, winna ona wzrastać aż do powtórnego przyjścia. 

Druga część Adwentu przygotowuje na przeżycie świąt w bliskości Boga 

przez przyjęcie ludzkiej natury przez Odwieczne Słowo Boże. Podziw nad tym 

misterium obwieszczają Antyfony Adwentowe, które są swoistą modlitwą 

kierowaną do Jezusa jako Mądrości Bożej i Emmanuela, Boga z nami. 

Treści Adwentu wyrażają się także w oczekiwaniu na gościa w wigilijny 

wieczór. Jest ono symboliczne. Pragniemy spełnić jakieś dobro. Bóg kryje się w 

szczegółach, ale czekamy, kto będzie naszym pożądanym gościem, spełni nasze 

pragnienia. Podświadomie oczekujemy może nie tyle potrzebującego naszej 

pomocy, ile tego, który nam jej udzieli i to w najpełniejszy sposób – na 

Chrystusa, Boga narodzonego z Najświętszej Dziewicy. 

INTENCJE MSZALNE 27.11.2016 - 4.12.2016 

27.11.2016 NIEDZIELA PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak 

Konc. Za + Franciszka Rataj – gregorianka. 

10:00 Za + Stefana Sroga w 19. rocz. śmierci. 

11:30 Za + męża Winfrieda Rullik w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za ++ Pelagię, Jana i Beatę o Miłosierdzie Boże dla ++ oraz o błogosławieństwo dla 

żyjących z rodziny. 

Konc. Za ++ Helenę, Władysława, syna Ryszarda i Władysława Chmielowskich int. od 

rodziny Świgostów. 

Błogosławieństwo rocznego dziecka: Julian Bok. 

17:30 Za + Annę Niewiarowską w 40. rocz. śmierci – int. od wnuczek. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

28.11.2016 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JAKUBA Z MARCHII, PREZBITERA 
6:30 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Franciszka Rataj – gregorianka. 

17:30 Za + Zdzisława Bezwińskiego w dniu imienin. 

Konc. Za ++ Elżbietę i Jana Kostka oraz z rodzin Kostka, Sobeczek i Gadlet. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

29.11.2016 WTOREK – ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO 

6:30 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Franciszka Rataj – gregorianka. 

17:30 Za + Brygidę Kamczyk – int. od wdów konsekrowanych. 

Konc. Za + Elżbietę Chałat – int. od kuzynów Józefa i Jana. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

30.11.2016 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

6:30 Za + Franciszka Rataj – gregorianka (30). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. Matki Bożej Królowej Polski i Matki Kościoła 

w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka – gregorianka. 

Konc. Za + Brygidę Kamczyk w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Elżbietę Chałat – int. od cioci Anny, Elżuni i Józefa Twerd. 


