
6.12.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA 

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (26). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (12). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (12). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Janinę Bączyk w 1. rocz. śmierci. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty int. od Róż 

Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

  W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

  W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla 

niej i dla jej rodziców. 

  W pewnej Bogu znanej intencji. 

  Za ++ Stanisława Kędziora, Jana Zeller, Marię Urla, Janinę i Jana Kaszubińskich. 

  Za ++ z rodzin Uchrońskich, Pondo, Kubów, Pędziwiatr, Jachimczak, Trzebuniak. 

  Za ++ z rodzin Jaromin, Wojtczak, Duda, Skrzypiec, Ciołek, Kamuzela. 

  Za ++ z rodzin Radwańskich, Dobrzańskich, Zubów i Kochańskich. 

30.11.2019 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I 

DOKTORA KOŚCIOŁA 

6:30 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. W int. Jakuba Gaworek z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i 

opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (27). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (13). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (13). 

14:00 Msza św. z sakramentem małżeństwa: Agnieszka Kuśmij i Kamil Kuśmij. 

17:30 W int. Aleksandry z ok. 33. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za ++ Zofię Kocielską w 9. rocz. śmierci i Irenę Porębską o łaskę życia wiecznego z 

Bogiem w niebie. 

8.12.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY, PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO 

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

bratową i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (28). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (14). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (14). 

10:00 Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w int Dzieci 

Maryi. 

Konc. Za + Helenę Niemczyk w 3. rocz. śmierci. 

11:30 Za + Mariana Todor. 

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

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 

1. grudnia 2019 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 1-8.12.2018 

Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas 

nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 

Dziś rozpoczynamy Adwent. Pod chórem do nabycia jest prasa tygodniowa i 

opłatki wigilijne. Zespół Caritas rozprowadza świece Caritas i karty świąteczne, 

także z naszą stajenką. O godz. 17:00 Nieszpory Adwentowe. 

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

godz. 6:30. Tematem będzie życie i działalność Sługi Bożego Stefana kardynała 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 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. 

W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego. 

W środę przypada wspomnienie św. Barbary. Msza św. w intencji górników i 

ich rodzin oraz za zmarłych górników o godzinie 9:00. O godz. 16:00 spotkanie 

dla ministrantów i Dzieci Maryi.  

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i Komunią 

św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

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

młodzieży. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Msza św. wieczorna z homilią, intencją 

zbiorową i nabożeństwem pierwszego piątku. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 msza św. w intencji Róż 

Różańcowych, a następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańca św. 

Wciąż zachęcamy nowych chętnych do wspólnoty Żywego Różańca i Różańca 

Rodziców za Dzieci. 

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy św. o godz. 10:00 Dzieci Maryi 

odnowią swoje przyrzeczenia. Po mszy św. o godz. 11:30 Godzina Łaski – 

adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 13:00. O godz. 17:30 msza 

św. z udziałem wspólnoty franciszkanów świeckich a następnie spotkanie 

świąteczne dla FZŚ i RMF. 

W kancelarii lub zakrystii zgłosić można chorych do jednorazowego, 

świątecznego przyjęcia sakramentów świętych, które udzielać będziemy podczas 

grudniowych odwiedzin w sobotę 14. grudnia. 

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

Niech błogosławieństwo Boże nam pomaga, abyśmy czyniąc dobro byli godni 

wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. 

Żegnamy parafian: Zbigniew Tenus (1967), Danuta Machnicka-Rutkowska 

(1952). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj 

im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

„EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE” – NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI 

1 grudnia 2019 roku, w Pierwszą Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce 

rozpocznie realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem 

„Eucharystia daje życie”. 

Program będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej 

(1 rok), Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej (2 rok) i Eucharystii jako 

tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa (3 rok). 

Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica 

wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej 

wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej 

wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić 

zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację 

Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto 

program pomoże w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii, ma także 

motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli jako wartości 

kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej. 

Niewątpliwie sprawą najważniejszą z punktu widzenia Kościoła jest sprawa 

Eucharystii, to jest także sprawa świętowania niedzieli. Pamiętamy o tym zdaniu, 

które wypowiedział Jan Paweł Wielki +Kościół żyje, buduje się Eucharystią+. 

Tym programem wracamy do Wieczernika, do słów i gestów, które Jezus 

wykonał w Wieczerniku. 

Niech więc czas, który przed nami, będzie czasem odkrywania Eucharystii na 

nowo. Czasem czynnego, pełnego i owocnego uczestniczenia w Niej. Niech 

każda Msza święta będzie szkołą modlitwy. Jeżeli nie wiemy jak zacząć się 

modlić, spróbujmy uczestniczyć w Eucharystii. To zawsze dobry czas dla nas. 

INTENCJE MSZALNE 1-8.12.2019 

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 W int. Bogdana Domanowskiego z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za 

wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia na kolejne lata 

życia (Te Deum). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (7). 

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

dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz za + syna Tadeusza i w pewnej intencji. 

2.12.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 W int. Barbary Saciuk z ok. imienin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o Jego 

błogosławieństwo i zdrowie. 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (27). 

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (8). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (8). 

3.12.2019 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA 

6:30 Za + Klarę Jabłońską w 30. dzień po śmierci. 

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

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (28). 

17:30 Za + Stefana Michałowskiego w 2. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (9). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (9). 

4.12.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (24). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (29). 

9:00 Za wstawiennictwem św. Barbary w int. Górników i ich rodzin z podziękowaniem za 

wszelkie łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i Jego opiekę w pracy a dla 

zmarłych o łaskę nieba. 

17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz w rocznicę urodzin, rodziców 

z obu stron, szwagra Stanisława i szwagierkę Stanisławę o radość życia wiecznego dla 

nich. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (10). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (10). 

5.11.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Marię Koczacik – gregorianka (25). 

Konc. Za + Lucynę Górzyńską – gregorianka (30). 

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. Za + Jana Niemczyka w 1. rocz. śmierci o dar nieba dla niego. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (11). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (11). 


