INTENCJE MSZALNE 22-29.11.2020
22.11.2020 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8:00 W int. Genowefy Futa z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
z prośbą o błogosławieństwo Boże (Te Deum).
10:00 Za + Marię Gaworek.
11:30 Za ++ Józefę i Juliana Piwoda oraz z rodzin Piwoda i Pacuła o niebo dla nich.
17:30 Za + Antoniego Murawskiego o radość nieba – int. od sąsiadów.
23.11.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Teresę Mencel w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za ++ Annę i Mariana Babireckich o łaskę nieba.
17:30 W int. Jolanty Szuper z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
24.11.2020 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA, PREZBITERA I TOWARZ.
7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru...
17:30 Za + męża, ojca i dziadka Jana Kwiatkowskiego w 7. rocz. śmierci.
25.11.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00 Za + Franciszka o łaskę życia wiecznego.
17:30 W int. Zdzisławy Kaczmarczyk z ok. 81. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z
prośbą o Jego błogosławieństwo i łaski.
Konc. Za + brata Czesława Sarad w 1. rocz. śmierci o łaskę nieba.
Konc. Za + Jana Raszyńskiego w 2. rocz. śmierci i za z ++ z rodzin z obu stron.
26.11.2020 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURITIO, PREZBITERA
7:00 W int. Parafian.
17:30 Za + Antoniego Murawskiego w 30. dzień po śmierci – int. od sąsiadów.
Konc. Za + Różę Wolanin.
27.11.2020 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA FASANIEGO, PREZBITERA
7:00 Za ++ męża Stanisława, rodziców, teściów i szwagra Bronisława.
17:30 W int. Gabrieli Górczyk z ok. 50. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.
Konc. Za + Marcina Być w 1. rocz. śmierci.
28.11.2020 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. JAKUBA Z MARCHII, PREZBITERA
7:00 Przez płomień miłości Niepokal. Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka (1).
11:00 Sakrament chrztu św.: Maja Pitura.
17:30 W int. Jana i Stanisława Sokołowskich z ok. 12. rocz. urodzin z prośbą o
błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia oraz za ++ z rodzin
Stycharczyk, Sokołowskich i Łupickich.
Konc. W int. Małgorzaty Krzych z ok. 10. rocz. urodzin, Sabiny i Grzegorza z ok. 18. rocz.
ślubu oraz w int. babci Stefanii z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o Jego
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz łaskę zdrowia.
Konc. Za + Zdzisława Bezwińskiego z ok. imienin o radość nieba.
29.11.2020 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU
8:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak.
Konc. Przez płomień miłości Niepokal. Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka (2).
10:00 W int. Rafała Chirowskiego z ok. 45. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski
i z prośbą o błogosławieństwo Boże w życiu małżeńskim i rodzinnym.
11:30W int. Macieja Tuszkiewicza z ok. 25. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z
prośbą o błogosławieństwo Boże dla jubilata i jego rodziny.
Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Igor Partyka.
17:30 Za + Renatę Skonieczka w 30. dzień po śmierci.

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Niedzielę – Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
22. listopada 2020 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Wielka tajemnica wiary
„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29).
INFORMACJE BIEŻĄCE 22-29.11.2020
Gdy nastąpi koniec, Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu
i pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
W kościele obowiązują obostrzenia sanitarne. Wewnątrz jednorazowo
może przebywać 40 osób!!! Spowiedź św. odbywa się w konfesjonale w
prawym przedsionku obok ołtarza.
Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia Roku
Liturgicznego. Po mszy św. zbiórka do puszek na witraże.
Przez cały listopad, każdego dnia jeden raz, zyskać można odpust dla dusz w
czyśćcu cierpiących. Odpust zyskać mogą wierni będący w stanie łaski
uświecającej, którzy nawiedzą cmentarz lub pomodlą się za zmarłych.
Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie o godz. 20:30.
Módlmy się także w intencji Kościoła, Ojczyzny oraz o szacunek dla życia, które
jest darem Bożym.
Spotkania grup parafialnych odbywają się on-line.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna – ostatnia przed Adwentem.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W piątek o godz. 17:30 msza św. transmitowana przez TV Imperium.
W sobotę o godz. 7:00 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 17:15
poświęcenie wieńca adwentowego i opłatków.
W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozprowadzać
będziemy świece Caritas duże 13 zł, małe 6 zł.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj, swoją miłość odnów w nas!
Żegnamy parafian: Krzysztof Rymar (1965) oraz ofiary epidemii. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

CHRYSTUS KRÓLEM, PANEM, WŁADCĄ NAM!
U podstaw wieńczącej rok liturgiczny uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata spoczywa wiara powszechna od czasów pierwszych chrześcijan –
wiara we wieczne królowanie Jezusa Chrystusa, z którego ust padła
jednoznaczna deklaracja: Jestem królem (J 18, 37).
Tego królowania nam potrzeba. Uznanie
w wymiarze społecznym Jezusa Chrystusa
za Króla i szerzenie Jego panowania
oznacza
stworzenie
optymalnych
warunków dla osiągnięcia ostatecznego
celu człowieka - uświęcenia i zbawienia
duszy. Chrystus jest naszym Królem,
chociażby o tym nikt nigdy nie mówił!
Chrystus jest naszym Królem, bo jest:
naszym Zbawcą i Bogiem.
Cały Kościół oddaje hołd swemu Boskiemu Założycielowi i Panu, ale niestety
dla wielu ochrzczonych Chrystus nie jest Władcą. Wielu pomija Jego nauczanie i
chce żyć po swojemu, budować wszystko poza Nim i odnosić się do Niego tylko
w chwilach trudnych, w myśl zasady „jak trwoga to do Boga”. Ale tak nie może
żyć chrześcijanin; takie życie to pomyłka.
Jeśli myślą przebiegamy historię ludzkości, z przerażeniem widzimy, że wiele
razy powtórzyła się straszna scena z Ewangelii: ludzie kamieniami obrzucali
Chrystusa. Wiele razy powtarzał się okrutny sąd pierwszego Wielkiego Piątku:
„Nie chcemy, żeby Ten panował nad nami!…” Wiele razy powtarzało się to
przez 1900 lat! Czy tylko dawniej? Oby tak było! Ale patrzmy, co się dzieje
dzisiaj? Na całym świecie, na każdym kroku pada okropny wyrok: Nie chcemy,
żeby Ten panował nad nami!
Dlaczego człowiek nowoczesny nie chce Chrystusa? Przecież tak wzruszającą
jest scena betlejemska: trzej królowie u żłóbka. Przychodzą nowocześni trzej
królowie, mąż stanu, giełdziarz, właściciel fabryki i stają koło żłóbka
betlejemskiego.
Ślubujemy Chrystusowi Panu, że będziemy upornymi budowniczymi Jego
Królestwa i nieustępliwymi szermierzami za sprawę Jego Kościoła. Będziemy
Chrystusowej prawdzie dawali świadectwo w głębiach swych dusz i w
codziennym życiu, w obyczajach ognisk domowych, w kształtowaniu pokoleń, w
budowie ustrojów zbiorowego bytu. Jego duchem odwietrzymy atmosferę
społeczną. Jego moralną zasadą podmurujemy politykę państw. Wielkości swych
narodów służyć będziemy z oddaniem, gruntując ją na niezawodnych
pierwiastkach dostojeństwa i rozwoju. Bo jak nie uznajemy człowieczeństwa bez
duszy i sumienia, tak nie rozumiemy ani ludzkości i jej dziejów bez czynnika
Bożego, ani narodów bez przeznaczeń w sferze planów Opatrzności.

Jak nie znamy chrześcijaństwa bez objawionej idei Odkupienia, bez
historycznego a Boskiego Zbawiciela i bez Kościoła, tak Kościoła nie
pojmujemy bez Papieża, hierarchii, apostolskiego laikatu, bez Boskiej misji na
wszystkie czasy i bez szczególnego posłannictwa na zwrotny moment naszych
dni – w ten sposób ks. kardynał August Hlond zwracał się do uczestników
Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Chrystusa – Króla, który odbył się w
1937 roku w Poznaniu.
Godzina ciemności. Trwałego pokoju nie będzie bez powrotu do Chrystusa.
Papieże dostrzegali ścisły związek między pogrążaniem się narodów w konflikty
zbrojne, a wcześniej dokonanym zbrodniami obrazu majestatu Chrystusa Króla w
postaci „zarazy laicyzmu”, która z kolei przygotowywała grunt pod nadejście i
rozwój totalitarnych ideologii, które parły do konfliktu o niewyobrażalnej skali.
Swoiste ukoronowanie nauczania społecznego Kościoła stanowi encyklika
papieża Piusa XI o królewskiej godności Chrystusa Pana, Quas primas z 11
grudnia 1925 roku. Była ona przypomnieniem – w dobie powszechnego triumfu
laickiej demokracji liberalnej oraz wystąpienia jeszcze groźniejszego dla ciał i
dusz ludzkich bezbożnego komunizmu – jedynozbawczej konieczności
ponownego poddania się panowaniu Chrystusa Króla w każdej sferze życia,
albowiem: nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo
wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych
obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także i w
przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami,
dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy
Naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukać w królestwie
Chrystusowym.
ŚWIĘTA CECYLIA, DZIEWICA I MĘCZENNICA
Cecylia była Rzymianką z dobrego rodu urodzoną na początku III wieku.
Według starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż
rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi
Walerianowi. Walerian nawrócił się na chrześcijaństwo i uszanował ślub Cecylii.
Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć Waleriana. Kiedy
namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że
zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją
aresztować. Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją, by miała wzgląd na swoją
młodość i wyrzekła się Chrystusa. Cecylia nie wyrzekła się chrześcijaństwa.
Rozgniewany namiestnik kazał ją wtedy ściąć mieczem. Imię św. Cecylii
wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.
Kancelaria czynna: wtorek 16:00-17:00, środa 18:00-19:00, piątek 8:00-9:00 i 16:00-17:00.
Proboszcz tel. 693 236 691, Proboszcz mail: tymol@poczta.onet.pl
Strona internetowa parafii i klasztoru: www.franciszkaniegliwice.pl

