
17.12.2019 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 ++ z rodzin Mencel o Golly. 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (23). 

17:30 Za + Bronisława Kułak – int. od brata Józefa z rodziną. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (23). 

18.12.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (24). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (24). 

17:30 Za ++ Jana Kwiatkowskiego, rodziców Marię i Józefa Gut, Wiktorię i Aleksandra 

Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i pokrewieństwo z obu stron. 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Marię Wzorek z ok. urodzin o łaskę nieba. 

19.12.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (25). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (25). 

17:30 W int. wnuków o łaskę wiary dla nich oraz pewnej, Bogu znanej intencji. 

Konc. Za + Marcina Być – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Kazimierę Skraba – int. od uczestników pogrzebu. 

20.12.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Stefanię Hryń – gregorianka (26). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (26). 

Konc. Za + Sebastiana Göckede. 

17:30 Za + Marcina Być – int. od wujka Mariana z rodziną. 

Konc. Za + Stanisławę Zagórską – int. od uczestników pogrzebu. 

21.12.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 W int. Agnieszki Ciozak z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie. 

Konc. W int. Julii Golenia z ok. 15. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i prośbą o dary 

Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (27). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (27). 

Konc. Za + Mariana Wiśniewskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

17:30 Za + żonę Danutę Dąbek w 3. rocz. śmierci, aby Jezus przyjął ją w ramiona. 

Konc. Za + Orestę Przybylską – int. od uczestników pogrzebu. 

22.12.2019 NIEDZIELA – CZWARTA ADWENTU 

8:00 Za + Stefanię Hryń – gregorianka (28). 

10:00 W int. Błażeja Gaworek z ok. 3. rocz. urodzin o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża – 

int. od rodziców chrzestnych. 

Konc. Za + Józefa Wzorek w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

11:30 Za ++ Ryszarda Bodnar, Emilię i Emila Bodnar, Stanisława i Zofię Lany oraz Stefanię 

Jesionka. 

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (28). 

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 – Gaudete 

15. grudnia 2019 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 15-22.12.2018 

Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg; On sam przychodzi, aby was zbawić. 

Dziś zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. Pod chórem do nabycia 

Gość Niedzielny, Gazetka Parafialna i opłatki wigilijne. Zespół Caritas 

rozprowadza świece Caritas i 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 hojne wspieranie Rorat i śniadań adwentowych. 

Spotkania katechumenów we wtorek, środę i czwartek o godz. 18:00. 

Spowiedź przedświąteczna – wydłużone dyżury – w czwartek i piątek w 

godz. 6:30-7:30 oraz 17:00-19:00. Noc konfesjonałów w kościele Chrystusa 

Króla w piątek 20. grudnia od godz. 20:00-23:00. 

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

W czwartek na godz. 8:00 zapraszamy mężczyzn i młodzieńców do pomocy 

przy budowie Szopki. Po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. O godz. 19:00 spotkanie RMF i młodzieży. 

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

W sobotę po Roratach Godzinki 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 – można będzie wykonać indywidualnie przygotowaną kolędę, 

która będzie oceniona i nagrodzona. 

Zapraszamy młodzież na Górę św. Anny gdzie w dniach od 28. grudnia do 1. 

stycznia odbędzie się Ewangeliczne Rozliczenie z zabawą sylwestrową. Koszt 

160 zł. Zapisy indywidualnie na stronie duszpasterstwa. W sprawie dojazdu i 

powrotu zgłosić się można u oo. Augustyna i Igora. 

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

Radujcie się, Pan jest blisko! Przygotujmy nasze serca na to spotkanie. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Żegnamy parafian: Jan Tomaszewski (1949), Jan Pawlas (1940). Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE 

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie przypada w 

jedną z niedziel Adwentu. „Kościół na Wschodzie ma już swoje struktury, ale 

wciąż potrzebuje naszej pomocy i wsparcia, zarówno duchowego, jak 

materialnego” – powiedział abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski, w przesłaniu skierowanym z tej okazji. Przewodniczący 

Episkopatu przypomniał o Polakach, którzy pozostają poza granicami swojej 

ojczyzny. „Pamiętajmy też, że dużą część wiernych Kościoła na Wschodzie 

stanowią Polacy, bądź osoby o polskich korzeniach. Znaleźli się oni poza 

granicami naszej ojczyzny, nie za sprawą własnego wyboru. Cierpieli 

prześladowania i biedę, ale nie wyparli się swojej wiary i narodowości”. 

Ks. Leszek Kryża, Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie, opowiedział o zabawkach z historią, m.in. „Kasztance” Piłsudskiego 

czy niedźwiedzicy „Baśce Murmańskiej”, dzięki którym dzieci będą mogły 

dowiedzieć się o historii Polski. „Są to cegiełki, a ofiara z nich będzie 

przeznaczona na domy dziecka i świetlic za wschodnią granicą”. 

„Na szczęście Kościół katolicki na Wschodzie odrodził się, odbudowuje się, 

pamięta o swojej historii” – stwierdził Adam Hlebowicz, Dyrektor Biura 

Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. S. Renata Zielińska OP, 

autorka książki „Polscy duchowni na Wschodzie”, opowiedziała o kapłanach, 

osobach zakonnych i świeckich z byłych republik na Wschodzie, z którymi 

przeprowadzała wywiady. 

Anna Czytowska, dziennikarka, opowiedziała o Wolontariacie Syberyjskim w 

czasie którego w Wierszynie – polskiej wsi na Syberii – zajmowała się dziećmi 

przychodzącymi do parafii. Zaznaczyła, że wolontariat uczy pokory. 

S. Hieronima Dorota Kondracka, albertynka posługująca w Przytulisku dla 

kobiet we Lwowie opowiedziała o pracy na rzecz potrzebujących kobiet. 

Dziennie siostry wydają ok. 100 posiłków, a także przemierzają ulice Lwowa 

poszukując osób znajdujących się w potrzebie. 

Wiktoria Charczenko, Prezes Fundacji Pomoc Polakom z Donbasu, 

opowiedziała o Fundacji, która od swojego powstania współpracuje z Zespołem 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zrelacjonowała drugą edycję projektu 

„Łączy nas Polska” dla rodzin z Donbasu. „Każdy grosz idzie na ludzi i dla ludzi, 

nic się nie marnuje, każdy grosz idzie do potrzebujących” – podkreśliła Wiktoria 

Charczenko. 

Podczas środowej audiencji generalnej Papież Franciszek nawiązał do XX 

Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie w 

pozdrowieniach skierowanych do Polaków. „Polecam wam to ważne dzieło i 

dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących 

Kościołów, w duchu braterskiej miłości”. 

Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą służy ponad 200 kapłanów 

diecezjalnych, ok. 300 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci 

zakonnych z Polski oraz osoby świeckie. Do biura Zespołu napływają pisemne 

prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na 

Wschodzie: z Litwy, Łotwy i Estonii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i z 

krajów Azji Środkowej. W bieżącym roku zostało już zrealizowanych 340 próśb 

na kwotę 2.355.000 zł. Dzięki zebranym ofiarom udało się zorganizować letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży, funkcjonowanie świetlic parafialnych, 

przedszkoli, domów dla osób starszych i domów samotnej matki, prace 

remontowo-budowlane oraz działalność charytatywną. 

Warto podkreślić, że w Kazachstanie w miastach Ałmaty i Tałdykorgan 

posługuje czterech współbraci z naszej Prowincji. Pracę duszpasterską prowadzą 

między innymi pośród naszych rodaków, ale nie tylko. Są to franciszkanie o. 

Bogumił Bednarski, niegdyś wikariusz parafialny w Gliwicach, br. Adam 

Kokoszka, niedawno posługujący w zakrystii w Gliwicach, o. Łazarz Żukowski i 

o. Julian Mańkowski. 

NIEDZIELA RADOŚCI – GAUDETE 

Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej o radości chrześcijańskiej pisał: 

„Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z 

wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną 

pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o 

tym, że Chrystus wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płynąca 

ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy 

na oścież drzwi Chrystusowi. Może ono stać się Betlejem, gdzie zamieszka 

Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugościć. 

INTENCJE MSZALNE 15-22.12.2019 

15.12.2019 NIEDZIELA – TRZECIA ADWENTU – GAUDETE 

8:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (21). 

10:00 Za ++ rodziców Krystynę i Jerzego Nowakowskich o szczęśliwość wieczną. 

11:30 Za ++ Stanisława Dersiewicza, żonę Stefanię oraz z rodzin Drożniak i Pierzyckich. 

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (21). 

16.12.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za ++ Henryka Olsińskiego w 21. rocznicę śmierci i z rodziny. 

Konc. Za + Helmuta Heinricha w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (22). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (22). 

17:30 Za + Mariana Lichockiego w 2. rocz. śmierci o radość życia wiecznego. 

Konc. Za + Marię Garczorz w 17. rocz. śmierci o łaskę nieba. 


