
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 + Zdzisławę Kaczmarczyk – int. o 2. Róży Różańcowej. 

Konc. Jadwigę Tomczyk w 1. rocz. śmierci. 

3.12.2021 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, 

PREZBITERA 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (23). 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (6). 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (5). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Stefana Michałowskiego w 4. rocz. śmierci o Boże Miłosierdzie i łaskę nieba. 

Konc. W int. zbiorowej: 
W int. błagalnej z prośbą o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca 

Bożej Miłości – int. od Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci. 

W int. dzieci Ireny i Michała Izydorczyk o światło i dary Ducha Świętego. 

W int. Patrycji z prośbą o dary i światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

W int. Zuzanny z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

W int. Wiktorii i Pawła o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dojrzałość w 

podejmowaniu decyzji. 

W int. Zuzanny, Tomasza i Bartosza z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

W int. wnuków Igora, Leona i Julii z prośbą o dary Ducha Świętego. 

W pewnej Bogu znanej intencji. 

W int. Walerii Mencfel z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

4.12.2021 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I 

MĘCZENNICY 

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. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (24). 

Konc. Za + Teodora Wygas – 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 

nieba dla nich. 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (7). 

5.12.2021 NIEDZIELA – DRUGA ADWENTU 

8:00 Za ++ męża Jana Tomczyk, rodziców, dziadków, teściów, braci, siostry i bratową. 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (7). 

10:00 Za + męża Wacława Gozdek o łaskę życia wiecznego. 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (8). 

11:30 Za + Janinę Bączek w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (25). 

17:30 W int. Janiny Bartels z ok. 75. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za Jego łaski, z 

prośbą o błogosławieństwo i łaskę zdrowia, za ++ męża Erwina, brata Horsta, syna 

Tadeusza oraz z rodzin Bartels i Kościuk. 

 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Pierwszą Niedzielę Adwentu 

28. listopada 2021 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Posłani w pokoju Chrystusa 

„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) 

INFORMACJE BIEŻĄCE 28.11-5.12.2021 

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. 

Dziś o godz. 17:00 nieszpory adwentowe. Dostępne są wigilijne świece 

Caritas duże i małe odpowiednio po 15 i 7 zł oraz kartki świąteczne po 1 zł. 

Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7:00. Dzieci proszone są 

zapisywanie dobrych uczynków na serduszkach, z których losować będziemy 

nagrody. Z racji braku śniadań adwentowych rozdzielać będziemy słodycze, o 

które prosimy Parafian, a za ofiarowane do tej pory serdecznie dziękujemy. 

Zbierane podczas Rorat grosze przeznaczymy na drobne upominki dla 

odwiedzanych przez nas chorych Parafian. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas siódmych oraz 

starszych pragnących przyjąć sakrament dojrzałości, do wyboru w poniedziałek 

lub we wtorek o godz. 18:00. 

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 i okazja do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu i okazja do spowiedzi św., a następnie msza św. z homilią i 

nabożeństwem pierwszego piątku. 

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 i zmiana tajemnic Różańca św. Chorych odwiedzimy w sobotę 18. 

grudnia. W tym dniu przypada wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Na 

godz. 11:00 górników i ich rodziny zapraszamy do kościoła św. Jacka w Sośnicy 

na mszę św. z racji Barbórki. 

W przyszłą niedzielę gościć będziemy kleryków z naszego seminarium 

duchownego we Wrocławiu. Głosząc Słowo Boże i prezentując wystawę misyjną 

rozprowadzać będą kalendarze misyjne, z których ofiara przeznaczona jest na 

misje franciszkańskie. 



Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. W ubiegłą niedzielą złożono na 

ten cel 3205,50 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Oczekujemy Zbawiciela świata, który przyniesie zbawienie i pokój. Niech 

dary te zagoszczą w naszych sercach już dziś poprzez łaskę błogosławieństwa. 

Żegnamy naszych zmarłych: Jerzy Klepacz (1932), Eleonora Kaszny 

(1920), Erwin Bartels (1939), Zuzanna Bobowska (1933), Marek Samulak 

(1963), Wiktor Badura (1955) oraz ofiary pandemii. Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen. 

ADWENT – CZAS RADOSNEGO OCZEKIWANIA 

Od niedzieli 28 listopada Kościół Święty rozpoczyna Adwent, czas 

przygotowania do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. Katolików 

dojrzałych wiarą zachęcamy do podjęcia modlitewnego wyzwania. Wielu z nas 

w okresie Adwentu udaje się na roratnie Msze Święte, częstokroć zachęcając do 

tego dzieci. Duża część decyduje się na różnego rodzaju wyrzeczenia i 

postanowienia. 

Rozpoczynając kolejny Adwent w naszym życiu, stajemy wobec głównej 

postaci tego czasu – wobec Najświętszej Maryi Panny. To właśnie Ona pokazuje 

nam, jak ze swego życia uczynić czas ciągłego oczekiwania na przyjście „Syna 

Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą”, o czym mówił 

nam Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Łukasza (por. 

Łk 21, 27). Równocześnie Chrystus wzywa nas: „Czuwajcie i módlcie się w 

każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21, 36). 

W tym adwentowym czasie módlmy się gorliwie, zwłaszcza na różańcu, 

abyśmy umieli czuwać nad tym dobrem, jakim jest każda polska rodzina, jakim 

jest Kościół i jakim jest cała Polska. Módlmy się też o to, abyśmy zawsze byli 

gotowi nadpłacać sobą na rzecz jej autentycznej wolności. Równocześnie za 

przyczyną naszej Matki i Królowej dziękujmy Panu Bogu za tych wszystkich, 

którzy dzisiaj bronią naszej Ojczyzny, zarówno stojąc na straży jej duchowej i 

kulturowej tożsamości, wyrastającej z fundamentu chrześcijańskich wartości, jak 

i z wielkim heroizmem i osobistym poświęceniem strzegąc jej granic. 

Przede wszystkim to, co możemy zrobić, to rozpocząć potężną modlitwę, 

która jest połączona z pokutą. To bardzo ważne. W dziejach Kościoła mamy 

nieprawdopodobne przełomy dotyczące wydarzeń historycznych, gdzie po 

ludzku wydawało się, że nie mamy szans by wygrać. Wygrać dobro, zwyciężyć 

zło. Wtedy Bóg zawsze pokazuje nam drogę wzmożonej modlitwy. 

Powinniśmy w chwilach kryzysów, zagrożenia modlić się zawsze o 

zwycięstwo według woli Bożej. Zabiegać nawet nie tyle o interesy ludzkie czy 

nawet państwowe, ale o to, by zwyciężyła wola Boża. Żeby nasz Pan mógł 

zainterweniować tak jak sam pragnie, przez naszą modlitwę. 

DROGA DO BETLEJEM – RORATY 2021 

Start w Nazarecie, meta w Betlejem, 150 km do pokonania - to plan na 20 dni 

tegorocznego Adwentu. Przewodnikiem w tej podróży będzie anioł Gabriel, jak 

GPS nawigujący po mapie Ziemi Świętej. 

W Nazarecie Wielki Start – Ona mówi TAK Potem w Kanie z Tobą, Panie – 

pierwszy taki znak W Kafarnaum cuda takie, że normalnie szok. 

Na jeziorze wielka burza, a Ty jej mówisz STOP! A więc dzisiaj ruszam w 

drogę Pełen wiary plecak mam Tak jak Józef i Maryja Ja ufam, ufam, ufam. 

Dłużej czekać już nie mogę Twoim szlakiem ruszyć chcę Z Nazaretu do Betlejem 

Ja idę, idę, idę… 

Zapraszamy Ciebie. Już w poniedziałek 29. listopada godz. 7:00 ruszamy!!! 

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 

INTENCJE MSZALNE 21.11-5.12.2021 

28.11.2021 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU 

8:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (18). 

10:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak. 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (1). 

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. 

29.11.2021 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (19). 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (1). 

17:30 Za + brata Andrzeja Skiba o łaskę nieba. 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (2). 

30.11.2021 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

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 (20). 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (2). 

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

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (3). 

1.12.2021 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Jadwigę i Józefa Gawlik oraz Elfrydę i Joachima Warzecha. 

Konc. Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (21). 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (3). 

17:30 Za + Jerzego Żaka o łaskę nieba. 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (4). 

2.12.2021 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Jerzego Stróżykowskiego – gregorianka (22). 

Konc. Za + Danielę Hojnowską – gregorianka (5). 

Konc. Za + Teodora Wygas – gregorianka (4). 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/

