
26.11.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO, PREZBITERA 

7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (12). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (3). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (4). 

17:30 Za + Leszka Furman w 1. rocz. śmierci. 

27.11.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA FASANIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (13). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (4). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (5). 

17:30 Za ++ Tomasza Mieczkowskiego w rocz. śmierci oraz z rodziny Michałowskich. 

28.11.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. JAKUBA Z MARCHII, PREZBITERA 

7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (14). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (5). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (6). 

17:30 Za + Zdzisława Bezwińskiego. 

29.11.2018 CZWARTEK – ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO 

7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (15). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (6). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (7). 

17:30 Za ++ Pelagię i Jana Sozoniuk o łaskę nieba dla nich. 

30.11.2018 PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (16). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (7). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (8). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

1.12.2018 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na 

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

Różańcowych. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (17). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (8). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (9). 

17:30 Za + Janusza Skoczylasa w 1. rocz. śmierci. 

2.12.2018 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

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

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (9). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (10). 

10:00 Mariana Małuseckiego – gregorianka (18). 

11:30 W int. Barbary i Dariusza Żabińskich z ok. 40. rocz. ślubu z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w małżeństwie i rodzinie (Te 

Deum). 

Konc. Za ++ Józefa i Jana Pawłowskich. 

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

błogosławieństwo i zdrowie oraz za ++ syna Tadeusza, rodziców Emilię i Jana, 

teściów Ernę i Maksymiliana oraz w pewnej intencji. 
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 Niedzielę – Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 

25. listopada 2018 roku 

Rok Ducha Świętego 
Rok Świętego Stanisława Kostki 

INFORMACJE BIEŻĄCE 25.11-3.12.2018 

Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był 

i który przychodzi, Wszechmogący. 

Dziś ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Oddajemy cześć i chwałę 

Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. O godz. 17:00 nabożeństwo. 

W tym tygodniu odbędą się spotkania dla katechumenów przed 

sakramentem bierzmowania. We wtorek klasy VI, w środę klasy VII, w 

czwartek klasy VIII i III Gim. 

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 przypada święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego. Po 

mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

okazją do spowiedzi św. 

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

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki, o godz. 7:00 msza 

św. w int Róż Różańcowych i ich rodzin. a następnie modlitwa różańcowa ze 

zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy członków Trzech Róż oraz Dwóch 

Róż, w których modlą się Rodzice za Dzieci. Wciąż brakuje trzech osób do 

zamknięcia drugiej róży. Serdecznie zapraszamy chętnych do modlitwy za swoje 

dzieci. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej połączone z 

pobłogosławieniem Wieńca Adwentowego i Opłatków Wigilijnych. Szkoła gry 

na gitarze w salce w klasztorze o godz. 12:15. 

Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 15. grudnia. Będzie to okazja do 

przyjęcia sakramentów z racji Świąt Bożego Narodzenia. Chętnych do 

jednorazowej wizyty kapłana zgłosić można w kancelarii lub zakrystii. 

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Informujemy, że msze św. 

Roratnie odbywać się będą od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Zwracamy się z prośbą o produkty do śniadań adwentowych dla dzieci: 

dżemy, nutellę i mleko i dziękujemy za już ofiarowane. 

Dziękujemy za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła w kwocie 2702,04 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Chryste, Króluj! Chryste, Zwyciężaj! Swoją miłość odnawiaj w nas! 

JAKIM KRÓLEM JEST JEZUS CHRYSTUS I JAKIM JEST JEGO KRÓLESTWO? 

Dnia 11 grudnia 1925 roku Ojciec Święty Pius XI encykliką „Quas Primas” 

ustanowił święto Jezusa Chrystusa Króla. Tym samym papież przypomniał o 

miejscu należnym Chrystusowi w życiu poszczególnych ludzi, społeczeństw i 

państw, a także przestrzegł przed skutkami dla narodów dopuszczających się 

detronizacji Chrystusa i nieliczenia się z Nim w prawach stanowionych. 

Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata - to oczywista prawda, którą winien 

przyjąć i rozważyć w swoim sercu każdy katolik. Wynikają z niej bardzo 

konkretne wnioski, które powinny owocować w życiu nas samych, naszych 

rodzin, społeczności i całych państw. 

Pan nasz Jezus Chrystus, jak uczy św. Cyryl Aleksandryjski: Dzierży, jednym 

słowem, panowanie nad wszystkim stworzeniem, nie siłą wymuszone, ani od 

nikogo z zewnątrz, ale na mocy swej istoty i natury. Stąd wniosek, pisze Ojciec 

Święty Pius XI, że Panu Jezusowi należy się uwielbienie od ludzi i od aniołów, 

nie tylko jako Bogu, lecz zarazem aniołowie i ludzie mają być posłuszni i ulegli 

Jego władzy, jako Człowieka, ponieważ Chrystus panuje nad całym 

stworzeniem. Oznacza to, że Jego władza nie rozciąga się tylko na Ojczyznę 

Niebieską, do której zdążamy, i na czas powtórnego przyjścia, ale Jego 

panowaniu podlegają wszyscy już na tym świecie, we wszystkich sprawach. Nie 

ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ 

ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa, jak 

jednostki. On sam jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla 

pojedynczych obywateli, jak dla państwa - przypomina papież. 

Ponieważ współczesne społeczeństwa żyją tak, jakby Bóg nie istniał, padają 

ofiarą księcia tego świata - szatana, który za wszelką cenę próbuje zająć miejsce 

należne Chrystusowi i oczekuje w swej pysze, aby ludzie jemu służyli. Taki stan 

ludzkości, mimo coraz większych deklarowanych starań o pokój i tzw. prawa 

człowieka, nie może dawać innych owoców jak tylko wzrost brutalizacji życia, 

przestępczości, zwyrodnień, legalizacji homoseksualizmu i bluźnierstw, 

miotanych coraz częściej przeciw Jedynemu Królowi i Panu. Wszelkie starania o 

pokój, taki jaki daje świat nie zaś Chrystus, są z góry skazane na niepowodzenie. 

Świat nie tylko nie poprawił się, ale przez odrzucenie swego Króla pogrąża się 

z dnia na dzień w ohydzie swoich grzechów. Nie pomagają nawet 

najambitniejsze zabiegi ludzkie, które mają na celu zbudowanie raju na ziemi, a 

zarazem odrzucają Jedynego Zbawiciela i Króla wraz z Jego Świętym Krzyżem. 

Mała Hiacynta, przekazała to, co mówiła jej na ten temat Matka Boża 

Fatimska: Matka Boża powiedziała, że na świecie jest wiele wojen i niezgody. 

Wojny są niczym innym jak karami za grzechy świata. Matka Boża już nie może 

powstrzymać karzącego ramienia swego ukochanego Syna, które zawisło nad 

światem. 

Od czasów objawień Matki Bożej w Fatimie oraz pontyfikatu papieża Piusa 

XI, degradacja moralna świata jest nieporównywalnie większa. Stało się obecnie 

faktem to, co przepowiadała bł. Hiacynta: Przyjdą mody, które będą bardzo 

obrażać Pana Jezusa i dalej: Wiele małżeństw jest złych, nie podobają się one 

Panu Jezusowi i nie są z Boga. 

Chrystus Król i Jego Panowanie to nasza nadzieja. W Nim, przez Niego i dla 

Niego wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i jedyny. Jego panowanie już na 

tym świecie daje prawdziwy pokój, o którym pisze Pius XI: Przeto gdyby kiedy 

ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę 

Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne 

niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i 

uspokojenie, zgoda i pokój. 

W tym kontekście jasnym jest również fakt, że władza Chrystusa rozciąga się 

na ten świat nie inaczej jak poprzez Kościół Święty, którego On jest 

założycielem i głową. Od miejsca Kościoła w życiu społecznym i 

uprzywilejowania zależne jest, czy Chrystus Król będzie odbierał należną sobie 

cześć i chwałę jako monarcha - Król królów i Pan panujących. 

Chrześcijańska Europa, która stawiała na pierwszym miejscu prawa Boskie, 

opanowała i ucywilizowała barbarzyńskie niegdyś ludy, rozprawiając się z 

zabobonami i przyprowadzając do prawdy. Ta właśnie Europa chrześcijańska 

zwycięsko odparła muzułmańskie najazdy i stanęła na czele cywilizacji. We 

wszystkich zdobyczach kultury była niegdyś przewodniczką i mistrzynią reszty 

ludzkości, dzięki wierności Chrystusowi. 

Kiedy każdego dnia powtarzamy słowa modlitwy Ojcze nasz... i prosimy: 

przyjdź królestwo Twoje... musimy pamiętać, że modlimy się i prosimy o Jego 

panowanie nad nami tak w wieczności, jak i na tym świecie. Tylko Jego 

królestwo jest gwarancją prawdziwego pokoju i błogosławieństwa dla narodów i 

państw, w których ma On odbierać we wszystkich sprawach należną Jemu cześć 

i chwałę (za www.pch24.pl). 

INTENCJE MSZALNE 25.11-2.12.2018 

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). 


