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

Konc. Za + Mariana Małuseckiego w 7. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (5). 

15.12.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 W int. Magdaleny Kujawskiej z ok. 90. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za 

wszelkie łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę 

zdrowia (Te Deum). 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (16). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (18). 

17:30 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (6). 

Konc. Za + Franciszka Smolińskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

16.12.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (17). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (19). 

17:30 Za + Marię Garczorz w 18. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Helmuta Heinricha w 6. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (7). 

17.12.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (18). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (20). 

17:30 W int. sponsorów szlachetnej paczki z firmy NGK Ceramics Polska z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (8). 

18.12.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (19). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (21). 

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

Kwiatkowskich, siostry, braci, szwagrów i z pokrewieństwa. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (9). 

19.12.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (20). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (22). 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (10). 

17:30 Za + Barbarę Zuchowicz – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za + Alicję Olech – int. od uczestników pogrzebu. 

20.12.2020 NIEDZIELA – CZWARTA ADWENTU – GAUDETE-RADUJCIE SIĘ 

8:00 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (11). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (23). 

10:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (21). 

11:30 Za ++ rodziców Józefę i Władysława Motyka, siostrę Joannę Dudek oraz z rodzin 

Wykurz, Lasak, Masiejuk, Witkowskich i Dudek, aby dobry Bóg nagrodził ich chwałą 

nieba. 

17:30 Za ++ Romualda Świstun, Anję Mróz z prośbą o radość nieba dla nich – int. od rodziny 

Ratajczyk. 

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 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Trzecią Niedzielę Adwentu, Gaudete-Radujcie się! 

13. grudnia 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 13-20.12.2020 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, 

ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, to co szlachetne zachowujcie, 

unikajcie wszelkiego zła. 

Dziś o godz. 17:00 Nieszpory Adwentowe. Pod chórem do nabycia są 

wigilijne świece Caritas, kartki świąteczne oraz opłatki wigilijne – dziękujemy za 

ofiary złożone przy tej okazji. 

Spowiedź św. odbywa się w konfesjonale w prawym przedsionku obok 

ołtarza. Zachęcamy do wcześniejszego korzystania ze świątecznej spowiedzi. 

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

O modlitwie różańcowej o ustanie epidemii, w intencji Kościoła, Ojczyzny 

oraz o szacunek dla ludzkiego życia przypomina dzwon o godz. 20:00. 

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 losujemy figurę Matki Bożej i nagrody. Po 

mszy św. dzieci otrzymują drobny poczęstunek. Składamy podziękowanie za 

przyniesione dotychczas słodycze i nagrody. W Adwencie zbieramy grosze, 

które przeznaczymy na cele charytatywne. 

W Adwencie msze św. wieczorne od poniedziałku do czwartku są 

recytowane. 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek msza św. wieczorna transmitowana przez TV Imperium. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na witraże. Po mszy św. o godz. 

11:30 przed kościołem doroczne spotkanie świąteczne z poczęstunkiem. 

Zapraszają Rada Osiedla i Parafia. Zachęcamy wszystkich do przygotowania i 

wykonania kolędy, które nagrodzimy. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Informujemy, że z racji na obostrzenia w tym roku odbędą się dwie Pasterki 

o godz. 20:00 i 22:00. Proponujemy osobom starszym i z dziećmi wcześniejszą 

godzinę, pozostałym Parafianom i Gościom późniejszą godzinę. Wszystkim 

pozostawiamy wybór i zapraszamy. 

Dziękujemy za głosowanie na Budżet Obywatelski. Dzięki oddanym głosom 

w naszej dzielnicy wykonane zostaną trzy projekty na łączną kwotę 312400 zł. 

Niech trwający Adwent będzie dla nas oczekiwaniem na radość świąt 

Narodzenia Pańskiego, a szczególnie na Jego narodzenie w sercu każdego z nas. 

Żegnamy parafian: Franciszek Smoliński (1942), Barbara Zuchowicz 

(1954), Alicja Olech (1927) oraz ofiary epidemii. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 8.12.2020-8.12.2021 
8 grudnia Ojciec Święty ogłosił list apostolski Patris corde (Ojcowskim 

sercem), którym rozpoczął rok świętego Józefa. Okazją do powstania tekstu jest 

150. rocznica ustanowienia oblubieńca Najświętszej Maryi Panny patronem 

Kościoła powszechnego. Z kolei Penitencjaria Apostolska poinformowała o 

szczególnych odpustach związanych z najbliższymi 12 miesiącami. 

Papież przypomina, że ojcowskim sercem „Józef umiłował Jezusa, 

nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach synem Józefa”, który „miał 

odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa”. Podkreśla, że po „Maryi, Matce 

Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, 

Jej oblubieniec”: „bł. Pius IX ogłosił go Patronem Kościoła katolickiego , 

czcigodny Pius XII przedstawił go jako Patrona robotników, a św. Jan Paweł II 

jako Opiekuna Zbawiciela”. Wierni przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. 

Z Rokiem św. Józefa związany jest dar Odpustu zupełnego. Można go 

otrzymać pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia 

eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni 

odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach 

związanych w Rokiem św. Józefa. 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej stwierdza, że św. Józef był człowiekiem 

modlitwy, który zaprasza wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, 

pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony 

tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą 

Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia 

obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. 

Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy 

swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu 

codziennych obowiązków. Ci, którzy idąc za jego przykładem, spełnią uczynek 

miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny. 

Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża 

Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do 

tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta 

Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy 

odmówią modlitwę Różańcową. 

Święto Józefa Robotnika wprowadzone zostało z intencją, aby szanowano 

godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na 

równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą mogli otrzymać ci, 

którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający 

Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca 

wszystkich stawała się godniejsza. 

Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, 

zmuszonych do ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela 

się Odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub 

jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego 

wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych 

różnym formom prześladowania. 

Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią 

jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności 

ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych: 19 marca 

i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą 

środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej. 

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego 

zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, 

którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą 

wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, 

kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we 

własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku 

czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia. 

INTENCJE MSZALNE 13-20.12.2020 

13.12.2020 NIEDZIELA – TRZECIA ADWENTU – GAUDETE-RADUJCIE SIĘ 

8:00 Za ++ Annę i Helenę Paszkiewicz. 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (16). 

10:00 Za ++ męża Stanisława Grasza oraz rodziców Irenę i Mariana Bechaj. 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (14). 

11:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

Konc. W int. Mariana Rudek z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i łaski dla jubilata i jego rodziny. 

17:30 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (4). 

14.12.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (15). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (17). 


