
25.11.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, 

DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7:00 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (1). 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (20). 

17:30 Za + Tomasza Mieczkowskiego w 10. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (1). 

26.11.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO, PREZBITERA 

7:00 Za + Bronisława Kułak w 30 dzień po śmierci. 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (21). 

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (2). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (2). 

27.10.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA FASANIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (17). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (22). 

17:30 Za + Jana Raszyńskiego w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (3). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (3). 

28.11.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JAKUBA Z MARCHII, PREZBITERA 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (18). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (23). 

17:30 Za + Zdzisława Bezwińskiego z okazji imienin o dar nieba dla niego. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (4). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (4). 

29.11.2019 PIĄTEK – ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO 

7:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (19). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (24). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (5). 

17:30 Za + Pelagię Sozoniuk o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (5). 

30.11.2019 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za + Stefanię Hryń – gregorianka (6). 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (25). 

17:30 Za + Marię Murek w 30. dzień po śmierci o dar nieba dla niej. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (6). 

1.12.2019 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za ++ męża Jana Tomczyka, rodziców, teściów, babcie, dziadków, braci, siostrę, 

bratową i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (7). 

10:00 Za + Edwarda Borowiec w 10. rocz. śmierci o dar nieba. 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (26). 

11:30 Za + Stefanię Hryń – gregorianka (7). 

17:30 W int. Janiny Bartels z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za + syna Tadeusza i w pewnej 

intencji. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 

24. listopada 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 24.11.-1.12.2019 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego 

królestwo, które nadchodzi. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

Katechezy dla katechumenów w tym tygodniu o godz. 18:00: 

 wtorek klasy szóste, 

 środa klasy siódme 

 czwartek klasy ósme i dorośli. 

Przypominamy, że przygotowanie do sakramentem bierzmowania jest 

obowiązkowe. 

W poniedziałek o godz. 18:00 Bractwo Pisma św. – zapraszamy nowych 

chętnych do pochylenia się nad Słowem Bożym. 

W środę o godz. 7:00 ostatnia w tym roku msza św. szkolna, o godz. 16:00 

spotkanie dla ministrantów i Dzieci Maryi. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie RMF i 

młodzieży. 

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

17:30 do godz. 19:00 w salkach pobieranie miar dla dzieci komunijnych w tym 

czasie indywidualne spotkania rodziców z proboszczem w kancelarii. Prosimy o 

pilne uzupełnienie dokumentów. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Mszę św. wieczorną 

rozpoczniemy od pobłogosławienia wieńców adwentowych i opłatków. 

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Zespół Caritas rozprowadzał 

będzie karty świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

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

dżemy, nutellę i mleko i dziękujemy za już ofiarowane. 

Dziękujemy za ofiary na witraże. W ubiegłą niedzielę złożono na ten cel 

4867,30 zł. 



Polecamy Gościa Niedzielnego w cenie 6,00 zł, dziś z kalendarzem na rok 

2020, oraz Gazetkę Parafialną. 

Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas! 

Żegnamy parafian: Marian Wiśniewski (1946). Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

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 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

STANOWI UKORONOWANIE ROKU LITURGICZNEGO 

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 kiedyś 

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". Jak 

uczy Kościół Święty - tak jak poza Kościołem nie 

ma zbawienia, tak też nie ma pokoju poza łaską 

Chrystusową. 

Władza Pana Jezusa rozciąga się nie tylko na 

Królestwo Niebieskie, ale również związana jest z 

panowaniem nad sprawami doczesnymi, widać to 

wyraźnie we wszystkich cytowanych przez nas 

wypowiedziach papieży. Podkreśla to zdecydowanie Pius XI w słowach: 

"Błądziłby zresztą bardzo ten, kto by odmawiał Chrystusowi Człowiekowi 

władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, kiedy On od Ojca otrzymał 

nieograniczone prawo nad stworzeniem tak, iż wszystko poddane jest Jego woli". 

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. 

Od rządzących i całych państw Ojciec Święty Leon XIII domaga się, w imię 

władzy doczesnej i wiecznej Chrystusa Króla, tego szczególnego poszanowania 

Kościoła i jego władzy: "Przeto święte powinno być dla rządzących imię 

Pańskie, a naczelnym ich obowiązkiem jest otaczać religię swą przychylnością, 

wspierać powagą, tarczą prawodawstwa osłaniać, a nic nie stanowić ani 

zarządzać z ujmą jej praw nietykalnych (...). Musi więc państwo, które dla dobra 

powszechnego jest ustanowione, w taki sposób doczesnej pomyślności służyć, by 

ku osiągnięciu najwyższego dobra, nie tylko żadnej nie stawiało zapory, ale 

owszem wszelkie wedle możności nastręczało ułatwienia. Do czego w 

pierwszym rzędzie należy troszczyć się o świętość i całość religii, która 

człowieka z Bogiem jednoczy". 

Papież przypomina, że chrześcijańska niegdyś 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. 

Nie można wreszcie nie wspomnieć, że Jezus Chrystus Król Wszechświata 

chce na świecie panować nie w żaden inny sposób jak tylko przez swoją 

Najświętszą Matkę Maryję. Wielki Apostoł Maryi św. Ludwik Maria Grignion 

de Montfort przypomina nam, że "Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na 

świat Jezus Chrystus i przez Nią też chce On w świecie panować". Nie ma więc 

innej drogi do Królestwa Chrystusa jak przez Maryję i oddanie się na Jej służbę. 

Kiedy Maryja panuje w sercach ludzkich, przygotowując je w sposób doskonały 

na przyjęcie jedynego Króla, wówczas On sprawuje nad nimi swoją władzę i 

rządzi nimi prowadząc je i błogosławiąc. 

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. 

INTENCJE MSZALNE 24.11.-1.12.2019 

24.11.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

8:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak. 

10:00 Za + Marię Koczacik – gregorianka (14). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (19). 

11:30 W int. Zdzisławy Kaczmarczyk z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie (Te Deum). 

Konc. W int. Antoniego Pielichowskiego z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. W int. Sławomira Tomczyka z ok. urodzin z podziękowaniem za Boże łaski i z prośbą 

o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia. 

Sakrament chrztu św.: Tymon Rakowski, Kora Zaporowska. 

17:30 Ku czci Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w int. dzieci i wnuków obchodzących 

urodziny z rodzin Mularczyk, Grzegorczyk i Pitura. 

Konc. Za + Jana Kwiatkowskiego w 6. rocz. śmierci. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

