
17:30 Za + Lucjana Gazdeckiego w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (21). 

6.12.2018 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA 

6:30 W int. o. Proboszcza Tymoteusza z ok. 20. rocznicy ślubów wieczystych z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia zakonnego. 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (14). 

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość 

dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. syna Bernarda i wnuczki Ewy z ok. urodzin z podziękowaniem za odebrane 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i w ich rodzinach oraz w pewnej 

intencji. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (22). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (13). 

7.12.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

6:30 W int. Jakuba Gaworka z ok. 9 rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej. 

Konc. Za ++ Aleksandra w rocznicę śmierci oraz Karolinę, Wandę, Helenę i Romana. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (14). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (15). 

17:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata, parafii i 

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (23). 

8.12.2018 SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 

6:30 W int. Dzieci Maryi z podziękowaniem Bogu za Jego łaski i z prośbą o opiekę Matki 

Bożej Niepokalanej. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (15). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (16). 

11:30 Za + Mariana Todor o Boże Miłosierdzie i życie wieczne. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (24). 

17:30 Za ++ rodziców Adelajdę i Wiktora Opiela, Ewę i Henryka Błażusiak oraz o 

błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

Konc. Za + Marię Pawlak w 30. dzień po śmierci. 

9.12.2018 NIEDZIELA – DRUGA ADWENTU 

8:00 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (25). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (16). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (17). 

10:00 Za ++ Annę i Helenę Paszkiewicz. 

11:30 W int. Barbary Malcherczyk z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia (Te Deum). 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa Majka w 8. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z 

prośbą o szczęście wieczne. 

Konc. Za ++ rodziców Irenę i Mariana Błoniarz. 
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 

2. grudnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 2-9.12.2018 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże,  niech zawód mnie nie 

spotka. 

Dziś rozpoczyna się Adwent. Pod chórem do nabycia jest prasa tygodniowa, 

opłatki wigilijne. O godz. 17:00 Nieszpory. 

Roraty w naszym kościele odbywać się będą od poniedziałku do soboty o 

godz. 6:30. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Po Roratach od 

poniedziałku do piątku zapraszamy na śniadania adwentowe. Zwracamy się z 

prośbą o produkty dla dzieci: dżemy, nutellę, mleko i dziękujemy za już 

ofiarowane. 

We wtorek wspomnienie św. Barbary. Msza św. w intencji górników i ich 

rodzin oraz za zmarłych górników o godzinie 10:00.  

W środę 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 okazją do spowiedzi św. 

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

18:30 spotkanie młodzieży. 

W sobotę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny. Msze św. w tym dniu o godz. 6:30, 11:30 i 17:30. Podczas mszy św. o 

godz. 6:30 Dzieci Maryi odnowią swoje przyrzeczenia. Po Roratach Godzinki ku 

czci Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 17:00 nabożeństwo ku czci Matki 

Bożej. O godz. 12:00 Godzina Łaski – adoracja Najświętszego Sakramentu w 

ciszy. 

W tym dniu Rada Osiedla Baildona zaprasza na Jarmark Adwentowy który 

odbędzie się w siedzibie Rady na ul. Okrzei 9 w godzinach 16:00-19:00. W 

programie warsztaty plastyczne, ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego 

oraz karmą, polarami i zabawkami wspomóc będzie można przytulisko dla 

kotów. Szkoła gry na gitarze w salce w klasztorze o godz. 12:15. 

W przyszłą niedzielę rozprowadzać będziemy świece Wigilijnego Dzieła 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Pomocy Dzieciom Caritas, karty świąteczne oraz pierniki. O godz. 15:30 

spotkanie świąteczne dla FZŚ a o godz. 17:30 msza św. z udziałem wspólnoty 

franciszkanów świeckich. 

W kancelarii lub zakrystii zgłosić można chorych do jednorazowego, 

świątecznego przyjęcia sakramentów świętych, które udzielać będziemy podczas 

odwiedzin w sobotę 15. grudnia. 

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

Niech błogosławieństwo Boże nam pomaga, abyśmy przez dobre uczynki 

przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. 

Żegnamy parafian: Urszula Klon (1934), Józef Wójcik (1950), Krystyna 

Nowakowska (1940). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
ADWENT 

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio - przychodzić (gr. epifaneia, parusia 

- przyjście, objawienie). Sens okresu Adwentu jest nierozłącznie związany z 

uroczystością Narodzenia Pańskiego. Ta zaś uroczystość pojawia się w Rzymie 

ok. 336 roku. Wyznaczona została na dzień zimowego przesilenia tj. 25 grudnia. 

W tym to dniu w cywilnym kalendarzu rzymskim obchodzono Dzień Narodzin 

Słońca Niezwyciężonego. Od czasu świętego papieża Grzegorza Wielkiego trwa 

cztery tygodnie. Zyskał on ponadto, poza acetycznym przygotowaniem do 

Bożego Narodzenia; charakter eschatologiczny; czyli przygotowania do 

ostatecznego przyjścia Chrystusa (paruzji). Potwierdza to też fragment 1 prefacji 

adwentowej: „on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje 

odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On 

ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, 

których z ufnością oczekujemy”. 

Kościół naucza iż: „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem 

przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy 

pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym 

przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku 

oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów 

Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania”. Nie jest to zatem 

okres pokutny. Warto jednak powziąć stosowne postanowienia, wzmacniające 

naszą wolę, mając na względzie słowa Pana: „uważajcie na siebie, aby wasze 

serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 

ten dzień nie przyszedł na was znienacka; jak potrzask” (por. Łk 21, 34). 

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w 

Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach 

przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją 

czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. 

GODZINA ŁASKI 

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 

1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari 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 i zimne jak 

marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 

będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 

rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś 

nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”. 

JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI? 

To szczególna godzina. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask 

spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Przybliż się do Jej 

Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila jest bezcenna! 

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej. Skup się na 

modlitwie, a ona zaowocuje wieloma nawróceniami. Proś o łaskę nawrócenia dla 

tych, którzy jej najbardziej potrzebują, dla siebie i najbliższych. Nie bój się 

prosić o łaski - nawet największe! Na koniec podziękuj za łaski, które Matka 

Najświętsza gwarantuje! 

Możesz rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. 

Różaniec, akty miłości i żalu za grzechy, wychwalaj Bożą dobroć, oddaj się 

Maryi pod opiekę. To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej 

Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary. 

INTENCJE MSZALNE 3-9.12.2018 

3.12.2018 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA 

6:30 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (19). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (10). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (11). 

17:30 Za ++ Jerzego Żaka w 3. rocz. śmierci oraz z rodzin Żak i Gnus. 

Konc. Za + Stefana Michałowskiego w 1. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba. 

4.12.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

6:30 W int. Barbary Saciuk z ok. imienin z podziękowaniem za Boże łaski i z prosbą o dalsze 

błogosławieństwo i zdrowie. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (11). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (12). 

10:00 Za wstawiennictwem św. Barbary w int. górników, by żyjącym Bóg błogosławił a ++ 

przyjął do radości nieba. 

17:30 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ męża Józefa Masztalerz w rocznicę urodzin, rodziców z obu stron, szwagra 

Stanisława, szwagierkę Bronisławę o łaskę życia wiecznego. 

5.12.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (12). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (13). 


