
17:30 Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(5). 

Konc. Za + Leokadię Moszak. 

3.12.2020 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, 

PREZBITERA 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (4). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(6). 

17:30 W int. naszych biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego o świętość dla nich, o 

liczne i święte powołania do służby w Kościele oraz o wieczną radość dla zmarłych – 

int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Leokadię Moszak. 

4.12.2020 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, MĘCZENNICY 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (5). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(7). 

9:00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w int. Górników i ich rodzin z podziękowaniem 

Bogu oraz z prośbą o Jego błogosławieństwo i łaski. 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. zbiorowej: 

  W intencji Ojca Świętego i w 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. 

5.12.2020 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 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. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(8). 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (6). 

17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz z ok. rocz. urodzin, rodziców 

z obu stron, szwagierkę Bronisławę, szwagra Stanisława i brata Zbigniewa o łaskę 

życia wiecznego. 

Konc. Za ++ Jana Niemczyka w 2. rocz. śmierci i jego rodziców Zofię i Antoniego. 

Konc. Za ++ Orestę i Kazimierza Przybylskich. 

6.12.2020 NIEDZIELA – DRUGA ADWENTU 

8:00 Za ++ męża Jana Tomczyka, rodziców, bacie, dziadków, teściów, braci, siostrę i bratową 

o łaskę nieba dla nich. 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(2). 

10:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (7). 

11:30 Za + Janinę Bączek w 2. rocz. śmierci. 

17:30 Za ++ syna Tadeusza, rodziców Emilię i Jana, teściów Ernę i Maksymiliana, Klarę i 

Eleonorę z prośbą o wieczną radość dla nich w niebie. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Pierwszą Niedzielę Adwentu 

29. listopada 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Zgromadzeni na świętej wieczerzy 

„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 29.11-6.12.2020 

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy nadejdzie czas, gdy Pan przyjdzie. 

W kościele obowiązują obostrzenia sanitarne. Wewnątrz jednorazowo 

może przebywać 40 osób!!! Spowiedź św. odbywa się w konfesjonale w 

prawym przedsionku obok ołtarza. 

Od dziś pod chórem do nabycia wigilijne świece Caritas duże 13 zł, małe 6 zł 

oraz opłatki wigilijne – dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji. 

Jeszcze dziś i jutro nawiedzając cmentarz lub modląc się za zmarłych zyskać 

można odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. 

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii codziennie wieczorem. Od 

1. grudnia dzwon przypomni o tym o godz. 20:00. Módlmy się także w intencji 

Kościoła, Ojczyzny oraz o szacunek dla życia, które jest darem Bożym. 

Roraty w Adwencie od poniedziałku do soboty o godz. 7:00. Zapraszamy 

dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy dzieci do robienia dobrych uczynków i 

zapisywania ich na sercach, z których losować będziemy figurę Matki Bożej i 

nagrody. Ze względu na pandemię niestety nie będzie śniadań adwentowych. 

Zwracamy się z prośbą o drobne, podzielne, słodycze typu lizaki, prince-polo i 

inne, którymi będziemy częstować dzieci. Podczas Adwentu zbierać będziemy 

grosze, które przeznaczymy na cele charytatywne. 

W Adwencie msze św. wieczorne od poniedziałku do czwartku będą 

recytowane. 

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. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 okazja do spowiedzi 

pierwszopiątkowej, o godz. 17:30 msza św. z homilią i nabożeństwem 

pierwszego piątku transmitowana przez TV Imperium. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej, 



o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa 

ze zmianą tajemnic różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. 

Dziękujemy za ofiary na witraże, w ubiegłą niedzielę na ten cel złożono 1951, 

10 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Do Ciebie, Panie, wznosimy nasze dusze, Tobie ufamy, Boże, niech zawód 

nas nie spotka. 

APEL NA XXI DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA 

WSCHODZIE – 6. GRUDNIA 2020 R. 
Umiłowani Bracia i Siostry! 

Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści 

religijne jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem związanych. Być 

może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski 

wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni 

do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych 

sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i 

licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A 

jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich 

groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i 

Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy 

dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry i ile musieli 

wycierpieć za polskość i wiarę to przez całe dziesięciolecia.  

W tej niezwykłej historii odradzania się Kościoła Katolickiego za Wschodnią 

granicą, od ponad 30 lat uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie 

przy Konferencji Episkopatu Polski i każdy, kto duchowo czy materialnie to 

wielkie dzieło wspiera. 

Zespół na miarę swoich możliwości, w oparciu o złożone ofiary, służy 

pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Aktualnie, 

Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 

kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 40 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 240 próśb, na kwotę 2 294 000 zł. 

Dzięki zebranym ofiarom udało się zorganizować letni wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży, wsparliśmy funkcjonowanie świetlic parafialnych, przedszkoli, 

domów dla osób starszych i domów samotnej matki, prace remontowo 

budowlane oraz działalność charytatywną. 

Drodzy Bracia i Siostry. Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas 

zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, 

utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze” (Łk 6, 38).   

W imieniu, Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich, którym 

pomagamy, składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że wierni 

tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców 

w duchu wdzięczności za przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na 

placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy 

pomagają duchowo i materialnie. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie + Antoni P. Dydycz 

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz 
nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała. Patronko 
konających, serdecznie cię prosimy, uproś nam w godzinę śmierci naszej doskonały żal za 
grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie 
schodzimy z tego świata, ale rozgrzeszeni i pokrzepieni Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa 
otrzymamy ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród Świętych w niebie. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 29.11-6.12.2020 

29.11.2020 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak. 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (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. 

30.11.2020 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (1). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (3). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

Konc. Za + Andrzeja Ligenzę o łaskę nieba. 

1.12.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (2). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (4). 

17:30 Za + Jerzego Żaka w 5. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Władysława Winiarz. 

2.12.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (3). 

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

