
7.12.2016 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

6:30 W int. Jakuba z ok. 7. rocz. urodzin o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i 

opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za + Aleksandra w rocznicę śmierci 

17:30 Za ++ Zofię Kocielską w 6. rocz. śmierci i rodziców z obu stron z prośbą o łaskę 

nieba. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (24) – gregorianka. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka (3) – gregorianka. 

8.12.2016 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY, PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO 

6:30 W int. Dzieci Maryi z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za + Marię Kazimierę Kubec o łaskę nieba. 

11:30 W int. Marii z ok. imienin. 

Konc. Za + Mariana Todor o Miłosierdzie Boże. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (25) – gregorianka. 

17:30 W int. Rafała i Joanny z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka (4) – gregorianka. 

9.12.2016 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 Za + Tadeusza Kotlarczyka (5) – gregorianka. 

17:30 Za + Józefa Majka w 6. rocz. śmierci o szczęście wieczne dla niego. 

Konc. Za ++ Genowefę Olsińską i Krystynę Pohorecką – int. od członków pierwszej Róży 

Różańcowej. 

Konc. Za + Elżbietę Chałat – int. od mamy. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (26) – gregorianka. 

10.12.2016 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 W int. Julii z ok. imienin z prośbą o opiekę Bożą Anioła Stróża. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka (6) – gregorianka. 

17:30 W int. Karola Kuliberda z ok. 1. rocz. ur. i chrztu św. o opiekę Bożą i Anioła Stróża. 

Konc. Za ++ męża Tadeusza Balcerzak w 9. rocz. śmierci , rodziców z obu stron, rodzeństwo, 

bratowe, szwagierkę i szwagrów o łaskę Miłosierdzia dla nich. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (27) – gregorianka. 

11.12.2016 NIEDZIELA TRZECIA ADWENTU – GAUDETE 

8:00 Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. Marii i Piotra i ich 

rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Annę Paszkiewicz. 

10:00 Za + Elżbietę Hyrczak w 30. dzień po śmierci – int. od sąsiadów. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka (7) – gregorianka. 

11:30 W int. Stefanii z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za ++ rodziców Marię i Marcina oraz rodzeństwo z rodziny Pęcherskich z prośba o 

łaskę nieba dla nich. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (28) – gregorianka. 

17:30 Za ++ Irenę i Mariana Błoniarz. 
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 Drugą Niedzielę Adwentu 

4. grudnia 2016 roku 

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.12.2016 

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla 

Kościoła na Wschodzie. O godz. 17:00 nieszpory adwentowe. O godz. 18:30 

spotkanie Bractwa Pisma św. 

Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:30, a następnie śniadania 

adwentowe dla dzieci szkolnych. Podczas Rorat zbieramy wota i grosze, które 

przeznaczymy na srebrne korony dla naszej Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

We wtorek wspomnienie św. Mikołaja – gestem życzliwości możemy 

sprawić radość naszym bliskim i nie tylko. 

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

W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – kolekta 

przeznaczona będzie na diecezjalny ośrodek w Rusinowicach. O godz. 6:30 do 

grupy Dzieci Maryi zostaną przyjęte kandydatki a wszystkie dziewczęta odnowią 

przyrzeczenia. W tym dniu o godz. 11:30 msza św., a następnie od 12:00 do 

13:00 Godzina Łaski – czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. 

Matka Boża, objawiając się w 1947 r. we Włoszech powiedziała: „Życzę 

sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę 

Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla 

duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe poruszone będą 

łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Mój Boski Syn, Jezus, okaże 

wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Wkrótce 

wszyscy poznają wielkość tej Godziny, która niech będzie rozpowszechniona. 

Jeśli ktoś nie może przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. 

Po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 zwyczajowa adoracja Najświętszego 

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

W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz. 

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę po Roratach Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O 

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

Bożej. Na godz. 12:00 Rada Osiedla Baildona zaprasza do naszych salek 

seniorów na pierwsze-organizacyjne spotkanie połączone z poczęstunkiem. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę do nabycia będą pierniki świąteczne. O godz. 15:00 

dodatkowa msza św. dla FZŚ, RMF i sympatyków duchowości franciszkańskiej. 

Pod chórem do nabycia są opłatki wigilijne, świece Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom, karty świąteczne oraz karty z widokiem naszego kościoła. 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Gazetkę Parafialną. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za hojną odpowiedź na rozliczne nasze 

prośby. Trwajmy w radosnym czasie oczekiwania na przyjście Pana. 

Żegnamy parafian: Krystyna Malinowska (1964). Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

JAK GODNIE PRZEŻYĆ GODZINĘ ŁASKI? 

Jeśli to możliwe, módl się w kościele, np. w miejscach wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, od 12–13. 

Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, 

która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników. 

Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to 

o nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle. 

Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników! 

Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz 

przesłaniem Maryi! 

W ten dzień szczególnie módlmy się w intencji nawrócenia zatwardziałych 

grzeszników, a szczególnie kapłanów, którzy porzucili swój stan. Takie jest 

bowiem przesłanie, więcej, wręcz polecenie Maryi. 

ŚW. BARBARA 

W dzisiejszą niedzielę tj. 4 grudnia obchodzona jest Barbórka - patronalne 

święto górników. Od zamierzchłych czasów patronuje im św. Barbara. W Polsce 

kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki 

Mieszka II (XI w.), wspominana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej 

czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. Poza Polską św. 

Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, 

południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Ruhry. W Nadrenii uważana jest za 

towarzyszkę św. Mikołaja – warto wiedzieć, że w wielu miejscach to właśnie ona 

obdarowuje dzieci prezentami. 

Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy 

na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni: górnicy, hutnicy, 

marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. Polecali się jej 

wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. W Polsce 

istniało nawet bractwo św. Barbary, patronki dobrej śmierci. Należał do niego 

św. Stanisław Kostka. Nie zawiódł się. Kiedy znalazł się w śmiertelnej chorobie 

na łożu boleści, a właściciel wynajętego przez Kostków domu nie chciał jako 

zaciekły luteranin wpuścić kapłana z Wiatykiem, wtedy zjawiła mu się św. 

Barbara i przyniosła Komunię świętą. Barbara jest ponadto patronką 

archidiecezji katowickiej, Edessy, Kairu; architektów, cieśli, dzwonników, 

kowali, ludwisarzy, murarzy, szczotkarzy, tkaczy, wytwórców sztucznych ogni, 

żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz). Jest jedną z Czternastu 

Świętych Wspomożycieli. 

W ikonografii św. Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i 

w płaszczu, z koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i 

Hostię. Według legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię św. 

Czasami ukazywana jest z wieżą, w której była więziona (wieża ma zwykle 3 

okienka, które miały przypominać Barbarze prawdę o Trójcy Świętej), oraz z 

mieczem, od którego zginęła. Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u 

jej stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie 

lub strusie pióro, wieża. 

INTENCJE MSZALNE 4-11.12.2016 

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. 

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

Konc. Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz w rocz. urodzin, rodziców z 

obu stron, szwagra Stanisława i szwagierkę Bronisławę o radość życia wiecznego. 

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. 

5.12.2016 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 
6:30 Za + Tadeusza Kotlarczyka (1) – gregorianka. 

17:30 Za ++ rodziców Bronisławę i Jana Przepaśniak, Zofię i Jana Pszonak, Michalinę i o. 

Ambrożego. 

Konc. Za + Brygidę Kamczyk – int. od pracowników OLK. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (22) – gregorianka. 

6.12.2016 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU – WSP. ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka (2)– gregorianka. 

17:30 Za + Zbigniewa Fulara w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Gintera Prudło, rodziców i rodzeństwo z obu stron. 

Konc. Za + brata Edgara Smolka (23) – gregorianka. 


