19.11.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI, DZIEWICY
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (29).
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (5).
17:30 W int. Krystyny Jękot z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata życia (Te Deum).
20.11.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
7:00 Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (30).
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (6).
17:30 W int. Matyldy i Johanesa z prośbą o błogosławieństwo Boże, miłość, pokój i
prawidłowy rozwój dziecka poczętego i zdrowie dla jego matki.
Konc. Za ++ rodziców z obydwu stron z rodzin Renka i Szyma, żonę Alfredę i brata Wiktora.
21.11.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (7).
17:30 W int. Marii i Piotra z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na kolejne lata życia (Te Deum).
Konc. Za ++ Jadwigę, Bronisławę, Stanisława Otczyków i Jolantę Kociszewską.
Konc. Za + Lucjana Gazdeckiego – int. od uczestników pogrzebu.
22.11.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (8).
17:30 Za wstawiennictwem św. Cecylii w int. organistów Dawida i Janusza i ich rodzin z
podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego łaski.
Konc. W int. Jolanty Szuper z ok. imienin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. Za + Marię Pawlak – int od uczestników pogrzebu.
23.11.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (9).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (1).
17:30 Za + męża, ojca i dziadka Jana Kwiatkowskiego w 5. rocz. śmierci.
Konc. Za + Stanisława Rolek w 1. rocz. śmierci.
24.11.2018 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUG-LAC,
PREZBITERA I TOWARZYSZY
7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (10).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (2).
Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (1).
17:30 W int. Parafian.
25.11.2018 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
8:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (11).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (3).
10:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak.
11:30 Za + męża Winfrieda Rullik w 3. rocz. śmierci.
17:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (2).
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 Trzydziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą
18. listopada 2018 roku

Rok Ducha Świętego
Rok Świętego Stanisława Kostki
INFORMACJE BIEŻĄCE 18-25.11.2018
W owe dni, po wielkim ucisku, ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłokach z wielką mocą i chwałą.
Dziś zbiórka do puszek na ogrzewanie kościoła.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna, o godz. 16:00 spotkanie dla
ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazja do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz.
18:30 spotkanie młodzieży. Uwaga! O godz. 17:30 w salkach pobieranie miar na
stroje dla dzieci komunijnych i jednocześnie spotkanie z rodzicami dzieci
komunijnych.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki, a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej. Zapraszamy dzieci i młodzież chętnych do nauki gry na gitarze. Spotkania
szkoły muzycznej odbywają się w salce w klasztorze o godz. 12:15.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata kończąca rok liturgiczny.
Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci:
dżemy, nutellę i mleko i dziękujemy za już ofiarowane.
Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego.
Czuwajmy i bądźmy gotowi na spotkanie z Panem. Prośmy o
błogosławieństwo Boże na drogi naszego życia.
Żegnamy parafian: Maria Pawlak (1935). Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.
CZYM SĄ RZECZY OSTATECZNE?

Śmierć. Sąd. Piekło. Niebo. Niektóre fragmenty nauczania Katechizmu
Kościoła Katolickiego o dobrym zwyczaju modlitwy za zmarłych krewnych i
przyjaciół, szczególnie wskazane do rozważania podczas miesiąca listopada oraz

w obliczu kończącego się roku liturgicznego, który w Słowie Bożym przypomina
o celu i przeznaczeniu człowieka i jego duszy nieśmiertelnej.
W Świętych Księgach nazywa się rzeczami ostatecznymi rzeczywistość, z
którą zetknie się człowiek pod koniec swego życia, śmierć, sąd, wieczne
przeznaczenie: niebo albo piekło. Kościół przypomina o nich z końcem roku
liturgicznego, a więc wokół uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Poprzez liturgię, chrześcijanie są zaproszeni do rozważania o tych
rzeczywistościach.
Co jest po śmierci? Czy Bóg sądzi każdą osobę za jej życie? Katechizm
Kościoła Katolickiego naucza, że «śmierć kończy życie człowieka jako czas
otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie».
«Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci
wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia
do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio
wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki». W
tym sensie, św. Jan od Krzyża mówi o sądzie szczegółowym każdego
zaznaczając, że «pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości»
(Katechizm Kościoła Katolickiego 1021-1022).
Kto idzie do nieba? Jakie jest niebo? Niebo jest celem ostatecznym i
spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia. Św. Paweł pisze: „To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował
Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).
Po sądzie ostatecznym, ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz
są doskonale oczyszczeni, idą do nieba. Żyją w Bogu, widzą Go „takim, jakim
jest” (1 J 3,2). Są na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga,
radują się Jego szczęściem, Jego Dobrem, Prawdą, Pięknem Boga.
To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z
Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”.
Jezus „otworzył” nam niebo przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Żyć
w niebie oznacza „być z Chrystusem” (por. J 14,3; Flp 1,23; 1 Tes 4,17).
Wybrani żyją „w Nim”, ale zachowują i - co więcej - odnajdują tam swoją
prawdziwą tożsamość (KKK 1023-1026).
Czym jest czyściec? Jest na zawsze? Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z
Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego
wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość
konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych,
które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa
czyśćcem.
Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi
już Pismo święte: „Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę

przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w
szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do
uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła
pokutne za zmarłych (KKK 1030-1032).
Czy istnieje piekło? Oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze
oddzielonym od Niego, naszego Stworzyciela i naszego celu. Ten stan
ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się
słowem „piekło”, to umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie
przyjmując miłosiernej miłości Boga.
Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych,
którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do
piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”.
Jezus często mówi o „gehennie ognia nieugaszonego”, przeznaczonej dla tych,
którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w
niej zarazem ciało i duszę. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym
oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście,
dla których został stworzony i których pragnie.
Pismo święte i nauczanie Kościoła mówiąc o piekle wzywa do
odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze
względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one naglące wezwanie do
nawrócenia: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i
przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez
nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a
mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7,13-14) KKK 1033-1036.
INTENCJE MSZALNE 18-25.11.2018
18.11.2018 NIEDZIELA – TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA
8:00 Za ++ Eugenię Pulnar w 5. rocz. śmierci oraz z rodziny.
Konc. Za ++ rodziców Alicję i Alfreda oraz pokr. z obu stron o łaskę Miłosierdzia Bożego.
Konc. Za + Ryszarda Zawierucha – gregorianka (28).
10:00 Za + Marię Gaworek w 13. rocz. śmierci.
Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (4).
11:30 W int. Pauli Ścieszka z ok. 20. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
Sakrament chrztu św.: Wiktor Ćwiertnia.
17:30 W int Rity Mularczyk z ok. 84. rocz. urodzin i córki Bernadety z ok. urodzin z
podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej i łaskę zdrowia (Te Deum).
Konc. Za + Stanisława Przybyłek – int. od siostry.
Konc. Za ++ Henryka Sasa, rodziców Krystynę i Stanisława, teściów Eleonorę i Józefa,
babcie Janinę, Franciszkę, Annę, Emilię, Annę i Stanisławę, dziadków Leona, Jana,
Stanisława, Pawła, Michała i Tadeusza, szwagra Stanisława, Annę Grabowską oraz z
rodzin Sas, Gawlak, Ochman, Młodożeniec, Procek Grabowskich, Grudniewicz,
Hetnał i Gąsiorek.

