17:30 W int. syna Adama Gryglika z ok. ur. z pr. o błog. Boże i zdrowie oraz za ++ z rodziny.
Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (13).
23.12.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (24).
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (26).
17:30 W int. Heleny Zalewskiej z ok. 34. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski
oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie (rez.).
Konc. Za + Michała Kijas o radość życia wiecznego.
Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (14).
24.12.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
7:00 W int. Macieja Legierskiego z ok. 13. r. ur. z pr. o dary Ducha Świętego i op. Anioła…
Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (15).
Konc. Za + Barbarę Zuchowicz – int. od siostry Marty z rodziną.
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące (rez.).
Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (25).
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (27).
25.12.2020 PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
20:00 Do Dzieciątka Jezus w int. rodziny Mularczyk z podziękowaniem za wszelkie łaski i z
prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia.
Konc. W int. Zespołu Diecezjalnej Caritas z podziękowaniem Bogu za Jego łaski oraz z
prośbą o błogosławieństwo Boże w pracy charytatywnej i w życiu osobistym.
Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (26).
22:00 W int. Parafian.
Konc. W int. Wspólnot Franciszkanów i Służebniczek z Gliwic z podz. za wszelkie łaski oraz
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi Panny.
Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (16).
8:00 Za + Tadeusza Stasica.
Konc. Za + Stefana Płudowskiego w 12. rocz. śmierci o łaskę nieba.
Konc. Za + syna Andrzeja Gozdek w 11. rocz. śmierci z prośbą o łaskę nieba.
10:00 Za + Arkadiusza Arenta w rocz. śmierci o dar nieba.
11:30 Za + Kazimierę Skraba.
17:30 Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (28).
26.12.2020 SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
8:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Władysława, rodzeństwo, męża Feliksa oraz z rodziny, aby
Miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały.
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (29).
10:00 Za + Stefana Płudowskiego o łaskę nieba.
Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (27).
11:30 Za ++ Eleonorę, Karola i Longina Radwańskich.
17:30 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (17).
27.12.2020 NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
8:00 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (18).
Konc. Za ++ Rodziców Wiktorię i Ludwika Nowak, braci Mieczysława i Edwarda o łaskę…
10:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (28).
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (30).
11:30 W int. Brygidy i Mieczysława z ok. 35. rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w małżeństwie i rodzinie (Te Deum).
Konc. Za ++ Jerzego Sonnek w 1. rocz. śmierci oraz z rodzin Sonnek i Skrzypek.
17:30 Za + męża Stanisława, rodziców, teściów i szwagra Bronisława (rez.).

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach
na Czwartą Niedzielę Adwentu
20. grudnia 2020 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Zgromadzeni na świętej wieczerzy
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO
Kochani Parafianie! Drodzy Goście!
Trwamy w ostatnich dniach Adwentu. To czas radosnego oczekiwania, bo Pan
jest blisko, we drzwiach. Szczególnym wyrazem czuwania jest trwanie razem z
Maryją i świętymi Adwentu podczas mszy św. - Roratach. W tym roku
przeżywamy je zatrzymując się nad Słowem Bożym, jakie podpowiada nam w
liturgii Kościół. Wspólnie przemierzamy „Drogę ku osobistemu poświęceniu
Bożemu Sercu”. Ideałem byłoby, aby każdy z nas zawierzył siebie
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa czy to używając formuł z modlitewnika, czy
też własnymi słowami. Potrzeba dziś wiele serc ludzkich, które pragnęły by
przylgnąć z miłością do miłującego Serca Bożego. To pomoże odmienić świat…
Przed nami święta Bożego Narodzenia.
Inne zewnętrznie ale wciąż te same swoją
istotą. Przecież rodzi się Bóg. Trzeba nam
sobie życzyć, by to Narodzenie dokonało się
w nas. Dziś widzimy, że życzenie to musi
dotyczyć każdego osobiście. Bo jak się
okazuje, i to nie zawsze do końca, ufać
możemy jedynie sobie i tylko za siebie
możemy wziąć odpowiedzialność.
Niech zatem radość z Narodzin Boga, mojego Boga, przepełnia Twoje serce i
objawia się w Twoim życiu szukaniem pokoju, miłości i pojednania.
Do świąt Narodzenia Pańskiego należą odwiedziny kolędowe w domach
Parafian. Niestety w tym roku ze względu na pandemię są one odwołane w
tradycyjnej formie. Jednak nie jest odwołana modlitwa za Parafian.
Gorąco zapraszamy wszystkich Parafian na msze św. sprawowane w Waszej
intencji. Będzie ona sprawowana w wyznaczony dzień powszedni o godz. 7:00 i
17:30 a w niedziele i święta o godz. 10:00 i 17:30 tak, by każdy mógł przyjść i

prosić o błogosławieństwo dla swojej rodziny na Nowy Rok Pański 2021. Przez
kapłana odmówiona będzie modlitwa błogosławieństwa dla Rodzin, rozdamy też
pamiątkę Kolędy z modlitwą do odmówienia w domu. Kto nie znajdzie czasu, by
być w wyznaczonym dniu na mszy św., zawsze można przyjść w każdy inny.
Będziemy też chcieli odznaczyć w kartotece parafialnej obecnych na tej innej
Kolędzie 2021 roku. Zwracamy się więc z prośbą, by na kartce, którą wrzucimy
w kościele do koszyka, napisać nazwisko rodziny oraz adres jej zamieszkania.
Podczas mszy św. będzie można złożyć ofiarę kolędową. Jako duszpasterze
nie ukrywamy, że ofiara ta jest znacząca w skali całego roku. Dzięki niej
realizować można cele duszpasterskie i podjąć nowe inwestycje. Polecamy się
więc Waszej ofiarności, aby i w nadchodzącym Nowym Roku nasza Parafia
rozwijała się a nasz kościół piękniał. Za każdą złożoną w tym okresie ofiarę już
dziś składamy serdeczne Bóg zapłać.
Wszystkim życzymy radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
oraz Bożego i szczęśliwego Nowego Roku. Wasi duszpasterze Franciszkanie.
PLAN MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH W INTENCJI PARAFIAN
SOBOTA 2.01.2021
UL. BŁ. CZESŁAWA
NIEDZIELA 3.01.2021
UL. JAGIELLOŃSKA I ŚW. KATARZYNY
PONIEDZIAŁEK 4.01.2021
UL. ZABRSKA I SZARA
WTOREK 5.01.2021
UL. KRZYWA I KRÓLOWEJ JADWIGI
ŚRODA 6.01.2021
UL. ROBOTNICZA I W. POLA
CZWARTEK 7.01.2021
UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY I PRZEWOZOWA
PIĄTEK 8.01.2021
UL. ODLEWNIKÓW I J. BAILDONA
SOBOTA 9.01.2021
UL. OLSZYNKI I S. SZCZEPANOWSKIEGO
NIEDZIELA 10.01.2021
UL. FRANCISZKAŃSKA I GDAŃSKA
PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 UL. PAULIŃSKA I ŚW. CECYLII
WTOREK 12.01.2021
UL. SPORTOWA I H. MODRZEJEWSKIEJ
ŚRODA 13.01.2021
UL. HUTNICZA I ŚW. S. KOSTKI
INFORMACJE BIEŻĄCE 20-27.12.2020
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.
Dziś zbiórka do puszek na witraże. Po mszy św. o godz. 11:30 doroczne
spotkanie świąteczne – zapraszają Rada Dzielnicy i Parafia. Będzie można
wykonać kolędę, a występ nagrodzimy. O godz. 17:00 Nieszpory Adwentowe.
Pod chórem do nabycia są ostatnie już wigilijne świece Caritas, kartki świąteczne
oraz opłatki wigilijne – dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji.
Spowiedź św. odbywa się w prawym przedsionku obok ołtarza. Zachęcamy
do wcześniejszego korzystania ze świątecznej spowiedzi.
Okazja do spowiedzi przed świętami:
od poniedziałku do środy w godz. 6:45-7:30 oraz 17:00-17:45
w czwartek w godz. 6:45-9:00 oraz 14:00-15:00.

Do skarbony pod chórem złożyć można ofiarę na choinki i kwiaty do Szopki.
Roraty od poniedziałku do czwartku włącznie o godz. 7:00. Zapraszamy
wszystkich wytrwałych i nowych uczestników. Składamy serdeczne
podziękowanie za ofiarowane słodycze i nagrody. Zbieramy „adwentowe grosze”
z przeznaczeniem na cele charytatywne. Do środy msze św. wieczorne
recytowane.
W poniedziałek na o godz. 8:00 zapraszamy chętnych do pomocy przy
budowie Szopki. Szczególnie zapraszamy nowych młodzieńców i mężczyzn.
W czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Adoracja najświętszego
Sakramentu od godz. 8:00 do 9:00, w tym czasie spowiedź św. Przypominamy o
zachowaniu w tym dniu tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i
chrześcijańskiego charakteru wieczerzy wigilijnej.
O godz. 15:00 nabożeństwo rozpoczynające święta Bożego Narodzenia. Na
występ przy Szopce zapraszają Dzieci Maryi z rodzicami. Po nabożeństwie
życzenia i spotkanie dla ministrantów i Marianek.
Pasterka w tym roku dwa razy: o godz. 20:00 i 22:00. Na wcześniejszą
godzinę zapraszamy Parafian i Gości, którzy do tej godziny zakończą wieczerzę
wigilijną.
W piątek uroczystość Narodzenia Pańskiego. msze św. w porządku
niedzielnym. Msza św. wieczorna transmitowana przez TV Imperium. O godz.
17:00 nieszpory kolędowe.
W sobotę drugi dzień świąt. Msze św. w porządku niedzielnym. Nie będzie
nabożeństwa popołudniowego. Zbiórka do puszek na KUL.
W przyszłą niedzielę przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i
Józefa. Modlić się będziemy o wiarę i świętość dla naszych rodzin.
Prośmy Boga, by łaska miłości i pokoju związana z przyjściem na świat Jego
Syna Jezusa, napełniła nasze serca, rodziny i całą Ojczyznę. Niech Bóg nam
błogosławi.
INTENCJE MSZALNE 21-27.12.2020
21.12.2020 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
7:00 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (12).
Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (22).
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (24).
17:30 W int. Agnieszki Ciozak z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
Konc. W int. rodziny Baj z prośbą o błogosławieństwo Boże i za ludzi dobrej woli.
22.12.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU
7:00 W int. Antosi Rybarz z ok. 5. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej i Anioła Stróża.
Konc. W int. Błażeja Gaworek z ok. 4. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża oraz o łaskę zdrowia.
Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (23).
Konc. Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – greg. (25).

