
7.12.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSP. ŚW. AMBROŻEGO, BPA I DRA KOŚCIOŁA 

6:30 Za + Aleksandra w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 

Konc. Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (11). 

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. Za siostry Służebniczki pracujące na misjach o błogosławieństwo Boże, 

bezpieczeństwo oraz o nowe powołania misyjne. 

Konc. O dar nowych powołań do Zgromadzenia sióstr Służebniczek i o wierność dla 

powołanych. 

Konc. Za ++ Zofię Kocielską w 7. rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron o łaskę nieba dla 

nich. 

8.12.2017 PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6:30 Ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w int. Dzieci Maryi i s. 

Rafaeli z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej. 

11:30 Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (12). 

17:30 W int. Rafała Nowak z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o dalsze Jego 

błogosławieństwo i łaski. 

Konc. Za + Mariana Todor o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk w 1. rocz. śmierci. 

9.12.2017 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 W int. Teresy i jej rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

Konc. Do Przemienienia Pańskiego z prośbą o przemianie ku dobremu złych splotów 

życiowych. 

Konc. Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ męża Józefa Majka w 7. rocz. śmierci oraz rodziców o szczęśliwość wieczną dla 

nich. 

Konc. Za ++ Danutę Szwabowicz w rocz. śmierci, Wiktora, Józefa i Marię Szwabowicz oraz 

Zofię, Antoniego i Tadeusza Giejgałło. 

10.12.2017 NIEDZIELA – DRUGA ADWENTU 

8:00 Za + Annę Paszkiewicz. 

Konc. Jerzego Bartuś – gregorianka (7). 

10:00 W int. Karola Kuliberda z ok. 2. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła 

Stróża. 

Konc. Za ++ Barbarę Jasińską. 

11:30 W int. Marka Klimas z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + męża Tadeusza Balcerzak w 10. rocz. śmierci o łaskę Miłosierdzia Bożego dla 

niego 

Konc. Za ++ rodziców Irmgardę i Henryka Rassek, ojca Zygmunta Sawickiego oraz siostrę 

Gabrielę Zając, aby dobry Pan otworzył im bramy niebios i przyjął ich do swego 

Królestwa. 

Sakrament chrztu św.: Aleksander Bucki. 

17:30 Za + Irenę Błoniarz w 6. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Pawła Steć w 30. dzień po śmierci. 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 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 

3. grudnia 2017 roku 

Rok Ducha Świętego 
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego 

INFORMACJE BIEŻĄCE 3-10.12.2017 

Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. 

Dziś rozpoczynamy Adwent. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego. O godz. 18:30 spotkanie Bractwa Pisma św. Pod chórem do nabycia są 

Gość Niedzielny i Gazetka Parafialna oraz opłatki wigilijne. Zespół Caritas 

rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pierniki i kartki 

świąteczne oraz znaczki pocztowe krajowe i zagraniczne. 

Od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 Roraty. Zapraszamy dzieci z 

lampionami, młodzież i dorosłych. Po mszy św. od poniedziałku do piątku 

śniadania adwentowe dla dzieci. Dziękujemy za ofiarowane produkty do śniadań 

i za każdą życzliwość w tym względzie do tej pory. Zachęcamy dzieci do 

dobrych uczynków i składania ich w formie serc – na koniec rorat zostaną 

nagrodzone. Zbierać będziemy grosze, które przeznaczymy dla potrzebujących o 

poszkodowanych w Syrii. 

W poniedziałek o godz. 9:00 msza św. ku czci św. Barbary. Zapraszamy do 

modlitwy Górników aktywnych zawodowo, emerytów oraz ich Rodziny. Po 

mszy św. w salce okolicznościowe spotkanie z poczęstunkiem. 

W środę przypada wspomnienie św. Mikołaja. Rada Osiedla Baildona 

informuje, iż w tym dniu sam św. Mikołaj zgłosił swoją obecność w naszym 

kościele na mszy św. porannej oraz wieczornej. Wzorem św. Patrona okażmy 

sobie w tym dniu wzajemną życzliwość i dobro. O godz. 16:00 zbiórka dla 

ministrantów i kandydatów. 

W czwartek o godz. 18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do 

spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie RMF. 

W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Podczas mszy św. o godz. 6:30 Dzieci Maryi odnowią swoje 

przyrzeczenia i otrzymają nowe stopnie na drodze formacji. O godz. 11:30 msza 

św. a następnie od godz. 12:00 Godzina Łaski – modlitewne czuwanie przed 

Najświętszym Sakramentem. Życzliwa modlitwa w tej godzinie wyjedna u Boga 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników i pokój dla świata. Kto nie może 

przyjść w tym czasie do kościoła niech modli się w domu. O godz. 18:00 

nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. O godz. 18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę po Roratach Godzinki a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. 

W przyszłą niedzielę ogólnopolska zbiórka do puszek na Kościół na 

Wschodzie. 

Od 8. do 10. grudnia na Górze św. Anny dni skupienia dla młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Koszt wyjazdów 100 zł z 

przejazdem autokarem. 

Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na choinki i kwiaty do Stajenki 

Betlejemskiej. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. 

Żegnamy parafian: Leszek Furman (1947), Janusz Skoczylas (1951). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

WSPÓŁCZESNY ADWENT 
Po raz kolejny w życiu rozpoczęliśmy Adwent. W starożytności adwentem 

określano czas odwiedzin władcy, który obejmował rządy. I tak np. kronikarz 

rzymski Filokales nazwał dniem adwentowym ten, w którym odbyła się 

intronizacja Konstantyna Wielkiego. Z kolei dla chrześcijan pierwszych wieków 

Adwentem było podwójne przyjście Chrystusa, podczas Wcielenia i na końcu 

czasów. A zatem należy stwierdzić, że adwent w chrześcijańskim rozumieniu to 

czas czujnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. 

Jak jest dzisiaj? Jakie znaczenie ma Adwent dla życia duchowego 

chrześcijanina trzeciego tysiąclecia? Jakie znaczenie ma to adwentowe 

oczekiwanie dla życia duchowego chrześcijanina? Czas Adwentu jest wyjątkową 

okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do 

nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać 

zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na 

siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak 

często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie 

przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie 

Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa? 

Księża przypominają zwykle wiernym na ambonie o postanowieniach 

adwentowych. Jakie zadania my, ludzie dorośli, moglibyśmy postawić sobie na 

czas Adwentu? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić 

przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym 

okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku 

kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto 

zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu 

czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie 

odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami. 

Niech pomogą nam w tym intensywniejsza modlitwa, bardziej szczegółowy 

rachunek sumienia, uczestnictwo w adwentowych Mszach Świętych roratnich. 

Pamiętajmy też o postanowieniach adwentowych i dobrych uczynkach, których 

praktykowanie jest wyrazem miłości Boga i bliźniego. A zatem intensywnie 

czuwajmy! Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu! 

INTENCJE MSZALNE 3-10.12.2017 

3.12.2017 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (7). 

10:00 Za ++ męża Jana Tomczyka, rodziców, teściów, babcię, dziadków, braci, siostrę i 

bratową o radość nieba. 

Konc. Za ++ Barbarę Jasińską. 

11:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz w rocznicę urodzin, 

rodziców z obu stron, szwagra Stanisława i szwagierkę Bronisławę o radość życia 

wiecznego. 

17:30 Za ++ syna Tadeusza, rodziców Emilię i Jana, teściów Ernę i Maksymiliana, z rodzin 

Kościuk i Bartels oraz w pewnej intencji. 

4.12.2017 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

6:30 W int. Barbary Saciuk z ok. imienin z podziękowaniem i prośbą o błogosławieństwo 

Boże i potrzebne łaski. 

Konc. Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (8). 

9:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Barbary w int Górników i ich rodzin z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żyjących i łaskę życia wiecznego dla 

zmarłych. 

17:30 Do NSPJ za wstawiennictwem św. Jana Pawła w int. córki Urszuli z prośbą o łaskę 

zdrowia dla matki i dziecka oraz o szczęśliwe rozwiązanie. 

Konc. Za + Elżbietę Mączka – int. od uczestników pogrzebu. 

5.12.2017 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU  

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (9). 

17:30 W int. Bożeny Szuba z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Zbigniewa Fulara w 2. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Elżbietę i Jana Kostka oraz za ++ z rodziny. 

6.12.2017 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA 

7:00 W int. skrzywdzonych postępowaniem i słowami o pomyślność i szczęście dla nich 

oraz o wybaczenie win i grzechów dla Wojciecha. 

Konc. Za + Jerzego Bartuś – gregorianka (10). 

17:30 W int. Janiny Domańskiej z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i łaski. 

Konc. Za + Jerzego Żaka w 2. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Marka Małas, rodziców Leokadię i Józefa, rodziców Elżbietę i Amanta, Helgę i 

Gerharda. 


