18.12.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (25).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (26).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (8).
17:30 W int. Marka Balińskiego z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski z
prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla jubilata i jego rodziny (Te Deum).
Konc. W int. Magdaleny Kujawskiej z ok. 88. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie
łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.
Konc. Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra
Kwiatkowskich, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron z prośbą o łaskę Miłosierdzia
Bożego i radość życia wiecznego.
19.12.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 W int. Agnieszki Ciozak z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego
błogosławieństwo oraz o opiekę Matki Bożej.
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (27).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (9).
17:30 Za + Urszulę Klon – int. od uczestników pogrzebu.
Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (26).
20.12.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (27).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (28).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (10).
17:30 Za + Ewę Drobiec w 6. miesiąc po śmierci o łaskę nieba.
Konc. Za + Helenę Niemczyk w 2. rocznicę śmierci.
21.12.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (28).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (29).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (11).
17:30 W int. Antoniny i Tadeusza z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o
błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.
Konc. Za + Krystynę Nowakowską w 30. dzień po śmierci.
22.12.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (29).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (30).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (12).
17:30 Za + Michała Kijas o dar nieba.
Konc. Za + Eugeniusza Podsiadło w 1. rocz. śmierci.
23.12.2018 NIEDZIELA – CZWARTA ADWENTU
8:00 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (30).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (13).
10:00 W int. Karola Kuliberda z ok. 3. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła
Stróża.
Konc. Za ++ rodziców Anielę i Józefa Bak oraz rodzeństwo Helenę, Józefa i Adama.
11:30 Za ++ Ryszarda Bodnar, Zofię i Stanisława Lany, Emilię i Emila Bodnar.
Konc. Za + Józefa Ziarno w 4. rocz. śmierci.
17:30 Za + Janinę Bączek – int. od uczestników pogrzebu.
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 Trzecią Niedzielę Adwentu
16. grudnia 2018 roku

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha
INFORMACJE BIEŻĄCE 16-23.12.2018
Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Król Izraela, Pan, jest pośród
ciebie. Twój Bóg, Mocarz, który daje zbawienie.
Dziś pod chórem do nabycia jest prasa katolicka, opłatki wigilijne, świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, karty świąteczne oraz pierniki. O godz.
17:00 Nieszpory Adwentowe.
Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Do piątku włącznie śniadania
adwentowe. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych.
Dziękujemy za wszelkie wsparcie Rorat i śniadań adwentowych.
Spotkania katechumenów we wtorek, środę i czwartek o godz. 18:00.
Spowiedź przedświąteczna – wydłużone dyżury – od czwartku do soboty w
godz. 6:30-7:30 oraz 17:00-19:00. Noc konfesjonałów w piątek 21. grudnia od
godz. 20:00-23:00 w kościele Chrystusa Króla.
W środę na godz. 9:00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców do pomocy przy
budowie Szopki. O godz. 16:00 świąteczne spotkanie dla ministrantów i Dzieci
Maryi.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. O godz.
18:30 w salkach spotkanie młodzieży.
W sobotę po Roratach Godzinki a o godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki
Bożej.
W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11:30 przed kościołem spotkanie
świąteczne. Zapraszają Parafia i Rada Osiedla Baildona. W programie wspólne
kolędowanie, poczęstunek oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Moje
wyobrażenie stajenki betlejemskiej” – prace w formacie A4 składać można do
soboty włącznie.
Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na choinki i kwiaty do Szopki.
Radujcie się zawsze w Panu: Pan jest blisko! Przygotujmy nasze serca na to
uświęcające spotkanie.

Żegnamy parafian: Janina Bączek (1935), Henryk Jarosz (1956). Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
NIEDZIELA GAUDETE
Trzecią Niedzielę Adwentu zwykliśmy nazywać niedzielą Gaudete, czyli
niedzielą radości. Święta Bożego Narodzenia są już bardzo blisko i Kościół w
wielkiej radości celebruje ten dzień w sposób szczególny.
Formularz mszalny na niedzielę Gaudete przepełniony jest tekstami o radości
– antyfona na wejście obwieszcza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powiadam: radujcie się, Pan jest blisko” (Flp 4, 4-5), a w kolekcie modlimy się:
„Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świat Narodzenia Pańskiego, spraw,
abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę
naszego zbawienia”. Również czytania przeznaczone na tę niedzielę nie
pozostawiają wątpliwości, co do jej charakteru.
Kolor szat liturgicznych – róż – ma być kolejnym radosnym akcentem tego
dnia. W Adwencie obchodzonym jako czas radosnego oczekiwania niedziela ta
stanowi kulminacyjny punkt tego okresu trafnie wyrażając jego prawdziwą
tożsamość.
WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE
Okres Adwentu od 17 grudnia wkracza w czas
bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia. Oprócz własnych formularzy Mszy
Świętych, które w wielu elementach sięgają
starożytności, liturgia przejmuje w swych tekstach
wytężonym napięciem wobec oczekiwania Mesjasza
dającego się poznać w Wielkich Antyfonach
Adwentowych śpiewanych od 17 do 23 grudnia przed i
po pieśni Magnificat podczas Nieszporów oraz w
śpiewie Alleluja przed Ewangelią.
Antyfony „O” rozpoczynające się od tego właśnie
zawołania przybliżają postać oczekiwanego Chrystusa.
Teksty wyrażają wołanie Kościoła, który w uroczystej
formie ukazuje pragnienie spotkania Oblubieńca dającego się poznać w tytułach
mesjańskich ukrytych w pierwszych słowach każdej z antyfon. Dzięki temu
wołaniu, przychodzący Pan, nie jest już obcy człowiekowi, ale bliski, gdyż
odsłania swoją tajemnicę w tekstach biblijnych zawartych w treści Antyfon.
A oto tytuły, którymi nazywamy Jezusa w Antyfonach:
Mądrość. Jest nią dla nas jest Jezus Chrystus - odwieczne Słowo Ojca, który
będąc jedno z Ojcem uczestniczył w dziele stworzenia.
Adonai oznacza „Pan” – a konkretnie „mój Pan”. Jest to określenie Boga
używane w tradycji judaistycznej.

Korzeń Jessego. Chrystus Pan wszedł w historię takiej niedoskonałej rodziny,
w której był grzech, zdrady, morderstwa, oszustwa. Bóg wszedł w rodzinę
Jessego i Dawida by ją uzdrowić i uszlachetnić – by uzdrowić w samym
korzeniu, czyli w pełni uleczyć z wszelkiego zła.
Klucz Dawida. Głębia tej antyfony kieruje nasze myśli w stronę Mesjasza,
który przychodząc od Ojca posiada władzę otwierania i zamykania. Chrystus
otwiera przed człowiekiem to, co do tej pory wydawało się być zamknięte z
powodu ciężaru grzechu pierworodnego.
Dzień przesilenia zimowego, czyli najdłuższej nocy i najkrótszego dnia,
liturgia wiąże ze śpiewem antyfony: O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i
Słońce sprawiedliwości. Świat pogrążony w najdłuższej ciemności poprzez głos
Kościoła w symboliczny sposób przyzywa Odwiecznego Światła.
Antyfona rozpoczynająca się od tytułu O, Królu narodów, w swej treści
zapowiada kim będzie upragniony Mesjasz. Oczekiwany posiada godność
królewską. Jednak Jego panowanie nie obejmuje ograniczonego terytorium, On
jest władcą wszystkich narodów, Jego panowanie sięga poza wszelkie granice.
Miłość wyraża się przez obecność, którą akcentuje antyfona nazywając
Mesjasza Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. Modlimy się, by Odwieczny Bóg
ponownie zamieszkał z człowiekiem, tak jak miało to miejsce w Raju, gdzie Bóg
ukazał człowiekowi zasadę życia polegającą na bliskości przebywania z sobą
Stwórcy i stworzenia.
Śpiew antyfon adwentowych, w których Kościół woła o przyjście Chrystusa,
jest szczególnym czasem poznawania Tego, który ma przyjść. Jezus, nie jest nam
obcy. Jeśli połączymy pierwsze litery tytułów mesjańskich poczynając od końca,
to otrzymamy słowa: ERO CRAS - co znaczy BĘDĘ JUTRO. Niech pewność
odpowiedzi Pana na śpiew Kościoła stanie się powodem głębokiej radości.
INTENCJE MSZALNE 16-23.12.2018
16.12.2018 NIEDZIELA – TRZECIA ADWENTU
8:00 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (23).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (24).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (6).
10:00 Za ++ Stanisławę i Leona Banach, Irenę i Bazylego Wańczyk, Sandrę Kaszowską.
Konc. Za ++ Helenę i Zdzisława Święch oraz za ++ z rodzin z obu stron.
11:30 W int. Beaty Guźniczak z ok. 1. rocz. urodzin oraz jej rodziców, chrzestnych i całej
rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.
Konc. Za + Helmuta Heinricha w 4. rocz. śmierci.
17:30 Za + Marię Garczorz w 16. rocz. śmierci i za ++ z rodziny.
17.12.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
6:30 Za ++ Adelę i Rajmunda Czogała.
Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (24).
Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (25).
Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (7).
17:30 Za + Mariana Lichockiego w 1. rocz. śmierci.

