
8.12.2020 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO 

7:00 Za wstawiennictwem NMP Niepokalanie Poczętej w int. Dzieci Maryi o łaskę 

wytrwania w wierze, miłości i przyrzeczeniach oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej na każdy dzień. 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (9). 

11:30 Przez płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka 

(11). 

17:30 Za + Helenę Niemczyk w 4. rocz. śmierci i jej rodziców Katarzynę i Mariana. 

Konc. Za + Mariana Todor o Miłosierdzie Boże i łaskę życia wiecznego. 

9.12.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

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

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

(12). 

17:30 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + męża, ojca i dziadka Józefa majka w 10. rocz. śmierci o szczęśliwość wieczną. 

Konc. Za + Leokadię Moszak. 

10.12.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + męża Tadeusza Balcerzak w 13. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

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

(13). 

17:30 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (1). 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (11). 

11.12.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (12). 

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

(14). 

17:30 Za + Marcina Być i za ++ z rodziny o niebo dla nich. 

Konc. Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (2). 

12.12.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

7:00 Za + Teresę Chmielewską – gregorianka (3). 

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

(15). 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (13). 

17:30 Za + Jana Pawlasa w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Sławomira Gajosa. 

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 – gregorianka 

(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). 

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 Drugą Niedzielę Adwentu 

6. 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 6-13.12.2020 

Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. 

Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. 

Spowiedź św. odbywa się w konfesjonale w prawym przedsionku obok 

ołtarza. 

Dziś zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie. Pod chórem do nabycia są 

wigilijne świece Caritas duże 13 zł, małe 6 zł, kartki świąteczne oraz opłatki 

wigilijne – dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji. O godz. 17:00 

Nieszpory Adwentowe. 

Radzie Osiedla Baildona dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu odwiedzin 

św. Mikołaja dla Parafian i naszych Gości. 

GCOP-owi dziękujemy za postawienie i udekorowanie choinki. 

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

Prywatna modlitwa różańcowa o ustanie epidemii, w intencji Kościoła, 

Ojczyzny oraz o szacunek dla życia, które jest darem Bożym codziennie, o czym 

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. Ze 

względu na pandemię nie ma śniadań adwentowych. Zwracamy się z prośbą i 

dziękujemy za przyniesione drobne, podzielne słodycze, którymi codziennie 

częstujemy dzieci. W Adwencie zbieramy grosze, które przeznaczymy na cele 

charytatywne. 

W Adwencie msze św. wieczorne od poniedziałku do czwartku są 

recytowane. 

We wtorek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. O godz. 11:30 msza św. a następnie od godz. 12:00-13:00 Godzina 

dla Świata – Adoracja Najświętszego Sakramentu spędzona z Maryją. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. O godz. 19:00 spotkanie on-line dla FZŚ i 

RMF. 

W piątek msza św. wieczorna transmitowana przez TV Imperium. O godz. 

18:30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Obecna będzie pani, która 

pobierze zaległe miary na stroje komunijne. 

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

W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. z udziałem FZŚ. 

Oczekując Pana, starajmy się, aby On nas znalazł bez plamy i skazy - w 

pokoju. 

Żegnamy parafian: Janina Korus-Chudaś (1943) oraz ofiary epidemii. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż 

Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą 

szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych 

zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana 

nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez 

Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez 

wahania wierzyć. 

Prawda ta jest dogmatem wiary. Ogłosił ją uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą 

Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie. 

Co ona oznacza? To, że Maryja od momentu swojego poczęcia została 

zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale 

również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało 

się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na 

przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed 

grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od 

wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego np. śmierci - 

stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci. 

Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu 

pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią 

łaski w życiu Maryi. 

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w tym dniu mamy 

obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu z 4 marca 

2003 r. Polacy, ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od 

pracy, są zwolnieni z tego obowiązku. Nie jesteśmy zatem zobowiązani do 

udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak 

mamy taką możliwość uczyńmy to czcząc tajemnicę Niepokalanego Poczęcia. 

GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA 

Wszystko zaczęło się w 1946 w Montichiari we Włoszech. Wtedy po raz 

pierwszy pielęgniarce Pierinie Gili objawiła się Maryja, która wypowiedziała 

tylko trzy słowa „Modlitwa, ofiara, pokuta”. Objawienia powtarzały się bardzo 

często, ale najważniejsze miało miejsce 8 grudnia 1947 roku w bazylice w 

Montichiari. Wtedy też Maryja wypowiedziała następujące słowa: 

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono 

„Godzinę łaski dla całego świata”. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele 

łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak 

marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest 

moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają 

wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, 

niech modli się w domu. 

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im 

więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których 

nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. 

Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na 

ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, 

okaże się bezcenna! 

Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest 

modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki 

Kościoła. Można spędzić ten czas na różańcu, można z litanią do Niepokalanego 

Poczęcia NMP. 
O, Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy 

INTENCJE MSZALNE 6-13.12.2020 

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 Niepokal. Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka (9). 

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. 

7.12.2020 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7:00 W int. Jakuba Gaworek z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za ++ Aleksandra w rocz. śmierci, Karolinę, Wandę, Helenę i Romana o dar nieba. 

Konc. Za + ks. Huberta Nalewaja – gregorianka (8). 

Konc. Przez płomień miłości Niepokal. Serca Maryi za + Sonię Dziergas – gregorianka (10). 

17:30 Za + Zofię Kocielską w 10. rocz. śmierci i Irenę Porębsza o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za + Marcina Być o łaskę nieba. 

Konc. Za + Janinę Korus-Chudaś w dniu pogrzebu. 


