
9.12.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za ++ Aleksandra w rocznicę śmierci, Karolinę, Wandę, Helenę i Romana. 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (29). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (15). 

17:30 Za + męża, ojca i dziadka Józefa Majka w 9. rocz. śmierci o szczęśliwość wieczną. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (15). 

10.12.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + męża Tadeusza Balcerzak w 12. rocz. śmierci z prośbą o pokój wieczny. 

Konc. Za + Bronisława Kułaka – int. od siostry Krystyny z rodziną. 

Konc. Za + Marię Koczacik – gregorianka (30). 

17:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (16). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (16). 

11.12.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Jana Sozoniuk o łaskę nieba 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (17). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (17). 

17:30 Za + Marię Murek – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Czesławę Nowak – int. od sąsiadów. 

12.11.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Reginę Urbańską – gregorianka (18). 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (18). 

17:30 Za ++ Ewę Frankiewicz w 5. rocz. śmierci, Ludwikę, Gertrudę i Katarzynę Topka. 

Konc. Za ++ rodziców Weronikę i Tadeusza Kamińskich o dar nieba dla nich. 

Konc. Za + Sławomira Gajos. 

13.12.2019 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

6:30 Za ++ Marię i Paula Machnik oraz z rodzin Machnik i Zgaślik. 

Konc. Za + Stefanię Hryń – gregorianka (19). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (19). 

17:30 Za + Jerzego Żaka w 4. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Klarę Jabłońską – int. od rodziny Lesik. 

14.11.2019 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

6:30 Za + Stefanię Hryń – gregorianka (20). 

Konc. Za + Reginę Urbańską – gregorianka (20). 

17:30 Za ++ Józefa, Jana i Stanisława Pawłowskich. 

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

Konc. Za + Mariana Małuseckiego w 6. rocz. śmierci. 

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). 

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 – Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

8. grudnia 2019 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 8-15.12.2018 

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

nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 

Dziś 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 w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. 

Towarzyszy nam Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Po Roratach od 

poniedziałku do piątku śniadania adwentowe dla dzieci. Prosimy o produkty do 

śniadań: dżem, nutellę, mleko i dziękujemy za ofiarowane. 

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

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

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

Sakramentu z okazją 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. 

18:30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. 

W sobotę po Roratach Godzinki ku czci Matki Bożej. Od godz. 8:00 

przedświąteczne odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. 

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

Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do 

Ciebie uciekamy, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie. 

Żegnamy parafian: Marcin Być (1985), Stanisława Zagórska (1929), 

Andrzej Janczak (1959), Oresta Przybylska (1931). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


NIEPOKALANE POCZĘCIE MARYI 

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Prawdę, że Maryja, napełniona łaską przez Boga (Łk 

1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół wyznawał od 

wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat, ogłoszony w 1854 r. przez 

Piusa IX. Tajemnica ta ukazuje, że Maryja była jedynym człowiekiem wolnym 

od grzechu pierworodnego. 

Dogmat wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli 

swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem 

pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko 

Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na 

to, że stała się Matką Syna Bożego. 

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa 

Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku 

życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej 

duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim 

człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem. 

 

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem 

oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku 

epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX 

w 1854 r. w bulli „Niewyrażalny Bóg”. Czytamy tam następującą formułę: 

„Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i 

szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług 

Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana 

nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”. 

Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na świat jest 

naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten jest przenoszony wraz z 

przekazywaniem natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze względu na ich 

nieufność i nieposłuszeństwo Bogu została pozbawiona pierwotnej świętości i 

sprawiedliwości. Grzech pierworodny nie jest popełniany lecz zaciągany, nie jest 

aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego 

uwalnia człowieka dopiero chrzest święty. 

Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego też 

Pismo św. nazywa Ją „Pełna łaski” (Łk 1,28). Przywilej „Niepokalanie poczęta” 

oznacza nie tylko wolność od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej 

szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną 

harmonię i pełnię człowieczeństwa. 

 

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka 

ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest 

nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od siebie, 

to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Maryi nie było. 

Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumiejącą i współczującą. 

Zanim dogmat o niepokalanym poczęciu został ogłoszony przez papieża, 

prawdę tę przekazuje sama Maryja w słynnych objawieniach z 1830 r. św. 

Katarzynie Labouré, na rue du Bac w Paryżu. Matka Boża nakazuje wówczas 

wybicie specjalnego medalika z napisem: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 

się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 

A już po proklamacji dogmatu w 1854 r., w 4 lata później zostaje on 

potwierdzony przez samą Maryję w trakcie objawień we francuskim Lourdes, 

miejscowej pasterce Bernadecie Soubirous. Na jednym z jej spotkań w grocie 

Massabielskiej Maryja oświadcza wprost: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. 

Tę samą prawdę Matka Boża potwierdza 19 lat później w warmińskim 

Gietrzwałdzie. 1 lipca 1877 r. jedna z widzących, Justyna Szafryńska zapytała: 

Kto Ty jesteś? i usłyszała w języku polskim odpowiedź: „Jestem Najświętsza 

Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. 

Kim jesteś, o Pani?  

Kim jesteś, o Niepokalana? 

Nie mogę zgłębić, 

co to jest być stworzeniem Bożym. 

Już przechodzi me siły zrozumieć, 

co znaczy 

być przybranym dzieckiem Bożym. 

A Ty, Niepokalana – kim jesteś? 

Nie tylko stworzeniem, 

nie tylko dzieckiem przybranym, 

ale Matką Bożą, i to nie przybraną, 

tylko Matką, ale rzeczywiście Bożą 

Matką”. 

 Św. Maksymilian Maria Kolbe 

INTENCJE MSZALNE 8-15.12.2019 

8.12.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY, PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO 

8:00 Za ++ Annę i Helenę Paszkiewicz. 

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. 


