
11.12.2018 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (18). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (19). 

17:30 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (27). 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (1). 

12.12.2018 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za ++ Adelę i Ryszarda Czogała. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (19). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (2). 

17:30 Za + Lidię Złotoś w 1. rocznicę śmierci. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (28). 

13.12.2018 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

6:30 Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (29). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (20). 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (3). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (21). 

17:30 W int. Wiktorii Kisło z ok. 72. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośba o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Konc. Za ++ z rodzin Nowotyńskich i Zielskich, rodzeństwo i pokrewieństwo. 

14.12.2018 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

6:30 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (21). 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (4). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (22). 

17:30 Za + Marię Pawlak – int. od sąsiadów z ul. Hutniczej 20 i 22. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (30). 

15.12.2018 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za ++ rodziców Jerzego i Gertrudę Potempa, Helenę i Alfonsa Mazur, brata Antoniego, 

żonę Gertrudę, bratowe Helenę i Dorotę oraz za ++ z rodziny. 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (22). 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (23). 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (5). 

17:30 Za + Danutę Dąbek w 2. rocz. śmierci. 

16.12.2018 NIEDZIELA – TRZECIA ADWENTU 

8:00 Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (23). 

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

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. 

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 Drugą Niedzielę Adwentu 

9. grudnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 9-16.12.2018 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, 

niech zawód mnie nie spotka. 

Dziś przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek dla Kościoła na 

Wschodzie. Apel biskupa Antoniego Dydycza z tej okazji w dzisiejszej Gazetce 

Parafialnej. Pod chórem do nabycia są prasa katolicka, opłatki, świece 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, karty świąteczne oraz pierniki. O godz. 

15:30 spotkanie opłatkowe dla FZŚ, a o godz. 17:30 msza św. z udziałem 

wspólnoty. O godz. 17:00 Nieszpory Adwentowe. 

Roraty odbywają się od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Od 

poniedziałku do piątku śniadania adwentowe. Serdecznie zapraszamy do udziału 

dzieci, młodzież i dorosłych. Prosimy o produkty do śniadań i dziękujemy za już 

ofiarowane. 

W środę o godz. 16:00 spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi. O godz. 

18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego. 

W czwartek mszy św. wieczornej towarzyszył będzie zespół Kahal z 

Wodzisławia. Po mszy św. zespół poprowadzi Adwentowy Wieczór Uwielbienia, 

którego gościem będzie Marcin Jakimowicz. Serdecznie zapraszamy na 

modlitwę i śpiewy uwielbienia. 

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

18:30 w kościele spotkanie rodziców dzieci komunijnych. W tym czasie w 

salkach spotkanie młodzieży. 

W sobotę od godz. 8:00 świąteczne odwiedziny chorych. Dodatkowe osoby 

można zgłosić w kancelarii lub zakrystii. 

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

Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu! Bądźmy czujni i wytrwali, bo Pan jest 

blisko. 

Żegnamy parafian: Jan Raszyński (1930), Józef Lenius (1936), Jan 

Niemczyk (1922). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość 

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

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


APEL NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ 

KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE 9 GRUDNIA 2018 
Drodzy Bracia w kapłaństwie, Umiłowani Bracia i Siostry! 

Wkroczyliśmy w okres Adwentu, wyjątkowy w swej treści i klimacie. Jest to 

czas w którym staramy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy 

przyjścia na świat Syna Bożego, ale też dzięki bogactwu tradycji, jakoś 

szczególnie zwracamy się ku drugiemu człowiekowi. 

Z pewnością wyjątkowy klimat tego błogosławionego czasu sprawił, że 

Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten dzień, 

w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania 

życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a 

bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z 

nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy 

wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, 

rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii 

czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli 

narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe 

dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto i zniszczono świątyń! Jak wielu kapłanów i 

świeckich, oddało swoje życie za wierność Chrystusowi i Ewangelii. 

Dziękujemy Panu Bogu za to, że to już jest historia. Cieszymy się, że życie 

religijne odradza się, wspólnoty sie rozwijają a Kościół ten duchowy ale i 

materialny ciągle rośnie. Ciągle jednak, ci bliscy nam duchowo ludzie napotykają 

na wiele problemów natury politycznej, duchowej i materialnej. 

Siostry i Bracia w Chrystusie. Z tego też względu pragnę przypomnieć, że w 

Drugą Niedzielę Adwentu w całej Polsce staramy się pamiętać o naszych 

Siostrach i Braciach, posługujących i żyjących na Wschodzie. Najpierw w 

modlitwie, dlatego proszę wszystkich naszych Rodaków, w kraju i na emigracji, 

aby ofiarowali swój udział we Mszy św., pacierz poranny i wieczorny, może 

cząstkę lub tajemnicę Różańca prosząc, aby coraz mniej było przeszkód w 

przeżywaniu i rozwijaniu wiary świętej. A ponieważ posługujący tam 

duszpasterze, siostry zakonne, wolontariusze a przede wszystkim wierni, ciągle 

jeszcze potrzebują także wsparcia materialnego - w tę samą drugą Niedzielę 

Adwentu będzie można tamtejszy Kościół wesprzeć materialnie. Zespół Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie przekaże te ofiary i wszelką inną pomoc, tym którzy 

naprawdę wsparcia potrzebują. Z pewnością te przejawy naszej pamięci i miłości 

umocnią ducha jedności pomiędzy wszystkimi, którzy żyją we Wspólnocie 

Kościoła, jak i tymi, którzy dopiero ją odkrywają. Jednocześnie przypominając o 

naszym jubileuszu 100-leciu odzyskania Niepodległości, chcę podkreślić, że 

zawsze, kiedy pogłębiamy naszą wiarę i pomagamy innym w jej odkrywaniu i 

życiu w zgodzie z jej zasadami stajemy się niepodlegli złu i wszelkiej 

niegodziwości. Niech nasze modlitwy z drugiej niedzieli Adwentu i nasze ofiary 

przyczynią się do tego, aby było coraz więcej ludzi, którzy odkrywając wielkość 

wiary starają się żyć coraz godniej z Bożą pomocą. I tego życzymy z całego 

serca. + Antoni P. Dydycz, Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie. 

KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA WSCHODZIE W WIĘKSZOŚCI STANOWIĄ POLACY 

Od rewolucji październikowej 1917 roku Rosję, kraj religijny od tysiąca lat 

zamieniono na pustynię duchową. Niszczono świątynie, mordowano kapłanów, 

zlikwidowano życie monastyczne i zakonne. Usuwano wszelkie ślady kultu 

religijnego. Ze świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych chciano zatrzeć ślady 

wszechmocnego Boga. Od granicy białoruskiej aż do dalekiego Władywostoku 

pracowało oficjalnie zaledwie kilku księży katolickich. 

Po roku 1989, nastąpił fenomen odradzania się Kościoła katolickiego na 

Wschodzie. Jest to proces złożony, skomplikowany i długofalowy. 

Pierwszymi istotnymi faktami wskazującymi zmianę na lepsze jest to, że w 

dniu 13. kwietnia 1991 roku została ustanowiona struktura Kościoła katolickiego 

w Rosji Radzieckiej. Ofiarna praca nowo mianowanych administratorów i 

pasterzy diecezji, a także duszpasterska praca kapłanów diecezjalnych i 

zakonnych oraz sióstr zakonnych i świeckich wolontariuszy sprawiła, że z ruin 

zaczęły powstawać świątynie. Dzieci i młodzież mają szansę uczęszczania na 

katechizację przy kościele po niedzielnych Mszach świętych. Ludziom starszym i 

rodzicom głosi się Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu 

każdego człowieka. 

Konkretnym przejawem żywotności Kościoła katolickiego było poświęcenie 

katedry p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie w dniu 12. grudnia 1999 

roku, jak również poświęcenie katedry w Irkucku na Syberii u księdza biskupa 

Jerzego Mazura. 
INTENCJE MSZALNE 9-16.12.2018 

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. 

10.12.2018 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 W int. Julii Mieczkowskiej z ok. imienin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Za + Mariana Małuseckiego – gregorianka (26). 

Konc. Za + Teklę Zadorożną – gregorianka (17). 

17:30 Za + męża Tadeusza Balcerzak w 11. rocz. śmierci o spokój jego duszy. 

Konc. Za + Marię Kostorz – gregorianka (18). 


