
22.11.2021 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICZY I MĘCZENNICY 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (12). 

17:30 Za wstawiennictwem św. Cecylii w int. p. Dawida i organistów z prośbą o potrzebne 

dary i łaski Boże. 

Konc. W int. Jolanty Szuper z ok. urodzin z podziękowaniem Bogu za Jego łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Alicję Pięta w miesiąc po śmierci. 

23.11.2021 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za żyjących i ++ rodziców i rodzeństwo współbraci, dobrodziejów kościoła i klasztoru 

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (13). 

17:30 W int. Rafała o błogosławieństwo Boże i, łaskę zdrowia i potrzebne dary Boże. 

Konc. Za ++ Danutę Szwabowicz w 10. rocz. śmierci, Marię, Józefa, Wiktora Szwabowicz, 

Zofię, Antoniego i Tadeusza Giejgałło. 

24.11.2021 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA, PREZBITERA I 

TOWARZYSZY 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (14). 

17:30 Za + męża , ojca i dziadka Jana Kwiatkowskiego w 8. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int od Janiny Liszki z rodziną. 

25.11.2021 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Do Serca Pana Jezusa w int. córki Joanny z prośbą o trwanie w łasce wiary, 

błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (15). 

17:30 W int. przyjmujących Sakrament Bierzmowania o godne przyjęcie tej łaski i wzrastanie 

w wierze z darami Ducha Świętego. 

Konc. Za + Tomasza Mieczkowskiego w 12. rocz. śmierci i za ++ z rodziny z prośbą o łaskę 

Miłosierdzia Bożego i nieba dla nich. 

26.11.2021 PIĄTEK – WSPOMNIENIE ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO, PREZBITERA 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (16). 

17:30 Za + Zdzisławę Kaczmarczyk w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. od rodziny Kustroniów. 

27.11.2021 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA FASANIEGO, PREZBITERA 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (17). 

17:30 W int. Małgorzaty Krzych z ok. 11. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej oraz o łaskę zdrowia dla babci Stefanii. 

Konc. Za ++ rodziców z obu stron, żonę Alfredę i brata Wiktora. 

28.11.2021 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (11). 

10:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak. 

11:30 Za + Władysława Młocek w 1. rocz. śmierci. 

Sakrament chrztu św.: Przemysław Piechocki, Małgorzata Wawrzyczek, Zuzanna Weinar. 

17:30 Za ++ Zdzisława Huczka, Ewę Frankiewicz w 7. rocz. śmierci, Krzysztofa Topka w 5. 

rocz. śmierci i rodziców. 

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 Niedzielę – Uroczystość 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

21. listopada 2021 roku 

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

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

INFORMACJE BIEŻĄCE 21-28.11.2021 

Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 

Dziś zbiórka do puszek na inwestycje z przeznaczeniem na ogrzewanie 

kościoła. O godz. 17:00 Nieszpory niedzielne. 

We wtorek o godz. 18:00 ostatnie spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania, próba i okazja do spowiedzi św. dla kandydatów i ich rodzin. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. 

W czwartek o godz. 17:30 msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk o. Proboszcza 

przyjmie 22 osoby. Po mszy św. do godz. 19:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św. z udziałem rodziców dzieci komunijnych 

oraz spotkanie dla nich. 

W piątek msza św. o godz. 17:30 połączona z nabożeństwem ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. O godz. 17:00 

nabożeństwo z poświęceniem wieńca adwentowego i opłatków wigilijnych. 

W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Dostępne będą 

wigilijne świece Caritas w cenie 15 zł duża i 7 zł mała. 

Informujemy, że Roraty odbywać się będą od poniedziałku do soboty o godz. 

7:00 i nie będzie śniadań adwentowych. Zwracamy się z prośbą o podzielne 

batoniki, wafelki lub inne słodycze, które rozdzielać będziemy dzieciom po 

Roratach. Za ofiarowane już serdecznie dziękujemy. 

Chryste, Panie nasz i Królu, spraw abyśmy w walce, pod Twoim sztandarem, 

nigdy nie ustawali, a po ziemskim życiu, w niebieskiej krainie, z Tobą na wieki 

królowali. 

CHRYSTUS KRÓL W WIERZE KOŚCIOŁA 

Królowanie Jezusa Chrystusa to temat, który wielokrotnie pojawia się na 

kartach Katechizmu Kościoła Katolickiego. Po raz pierwszy wyraźnie został 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


poruszony w punktach poświęconych przymierzu z Noem, gdzie wspomniany 

został król i kapłan Melchizedek, będący figurą Chrystusa (KKK 58). Z przypisu 

dowiadujemy się, że stwierdzenie to powinniśmy odczytywać w kontekście słów 

zawartych z Liście do Hebrajczyków, gdzie z jednej strony mowa jest o 

kapłańskich czynnościach Melchizedeka, z drugiej zaś przedstawione zostało 

podwójne znaczenie jego imienia: król sprawiedliwości i król pokoju. 

Na innym miejscu 

Katechizm pogłębia ten 

temat w słowach: W 

geście Melchizedeka, 

króla i kapłana, który 

"wyniósł chleb i wino" 

(Rdz 14, 18), Kościół 

widzi zapowiedź własnej 

ofiary(KKK 1333). 

Stosunkowo dużo na 

temat Jezusa Króla 

mówi rozdział poświęcony wierze w Syna Bożego. Komentując znany w Izraelu 

temat mesjańskiego namaszczenia, Katechizm stwierdza: Takim namaszczonym 

miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował 

ostatecznie Jego Królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim 

równocześnie jako król i kapłan, ale także jako prorok. Jezus wypełnił mesjańską 

nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla (KKK 436). 

O królowaniu Jezusa mówi Katechizm także w związku z Objawieniem, czyli 

wydarzeniem, które nazywamy też pokłonem mędrców ze Wschodu. Ich 

przybycie do Jerozolimy, by "oddać [Królowi żydowskiemu] pokłon" (Mt 2, 2), 

pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, 

Tego, który będzie królem narodów. Według Katechizmu, poganie mogą odkryć 

Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata dopiero wtedy, gdy przyjmą od 

Żydów mesjańskie obietnice Starego Testamentu (KKK 528). 

Królowanie Jezusa ukazuje się w dokonywanych przez Niego egzorcyzmach, 

które wyzwalają ludzi spod panowania złych duchów i są zapowiedzią 

ostatecznego zwycięstwa Jezusa. Przyjście Królestwa Bożego jest porażką 

królestwa Szatana . Jednak ostateczne utwierdzenie Królestwa Bożego dokona 

się na krzyżu, co Katechizm wyraża cytatem z hymnu Vexilla Regis: Bóg 

zakrólował z krzyża (KKK 550). 

Ważnym wydarzeniem, w którym według Katechizmu ujawnia się królewska 

godność Jezusa, jest mesjański wjazd do Jerozolimy. Król Mesjasz przybył 

uroczyście do swego miasta, by przez Śmierć i Zmartwychwstanie ukazać 

przyjście swego Królestwa (KKK 560 i 570). Podobnie jest ze zstąpieniem 

Chrystusa do otchłani śmierci (KKK 635), oraz wniebowstąpieniem: Zasiadanie 

po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza , wypełnienie 

wizji proroka Daniela dotyczącej Syna Człowieczego: "Powierzono Mu 

panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i 

języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego 

Królestwo nie ulegnie zagładzie" (Dn 7, 14). Od tej chwili Apostołowie stali się 

świadkami "Królestwa, któremu nie będzie końca" (KKK 664). 

Chrystus króluje już przez Kościół. Posiada wszelką władzę w niebie i na 

ziemi, jest Panem wszechświata i historii (KKK 668), natomiast Kościół jako 

Królestwo Chrystusowe jest zalążkiem i zaczątkiem Jego Królestwa na ziemi 

(KKK 669). Ukazuje ono swoją obecność przez cudowne znaki towarzyszące 

głoszeniu go przez Kościół (KKK 670). Ukazuje ono swoją obecność przez 

cudowne znaki towarzyszące głoszeniu go przez Kościół (KKK 670). Nie jest 

jednak ono całkowicie wypełnione, dlatego złe moce uderzają jeszcze w 

Chrystusowe Królestwo. Walkę ze złem zakończy dopiero przyjście Jezusa Króla 

na ziemię (KKK 671). Wiarę w to podsumowuje stwierdzenie: Chrystus Pan 

króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie wszystkie rzeczy tego świata są Mu 

poddane. Triumf Królestwa Chrystusa nie nastąpi bez ostatnie go ataku mocy zła 

(KKK 680). 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2021 ROKU 
W związku z pandemią nie odbyło się w tym roku w naszej parafii 

bierzmowanie planowane na początek Wielkiego Postu. W związku z tym 

Biskup Gliwicki udzielił duszpasterzom upoważnienie do udzielenia sakramentu 

bierzmowania młodzieży, która przygotowywała się do jego przyjęcia. 

W czwartek podczas mszy św. o godz. 17:30 do sakramentu dojrzałości, 

którego udzieli o. Proboszcz Tymoteusz Olsiński, przystąpią: 

Anna Afanasiew, Bartosz Błaszczak,  Jaśmina Bryś, Dominika Grądek, 

Kamila Gusta, Cyprian Hilaszek, Maciej Legierski, Weronika Parobiec, 

Martyna Patynowska, Tomasz Pitura, Maciej Próchniak , Julia Sadowska, 

Piotr Sałapatek, Aleksandra Słowikowska, Kacper Schmidt, Kacper 

Stradomski, Jakub Tkaczyk, Wiktoria Wegner, Iwo Więckowski, Jakub 

Wojtowicz, Anna Żółkiewicz, Paweł Żurawski. 

Otoczmy tych kandydatów naszą modlitwą, by umocnieni darami Ducha 

Świętego, mężnie wyznawali wiarę i żyli według jej zasad. 

INTENCJE MSZALNE 21-28.11.2021 

21.11.2021 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

8:00 Za + Marię Gaworek z ok. 16. rocz. śmierci o życie wieczne w niebie. 

10:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (11). 

11:30 W int. Sławomira Tomczyka z ok. 40. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z 

prośba o Jego błogosławieństwo i łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

17:30 Za ++ Ingę i Bernarda Schahn. 


