W int. Danuty Pielniok z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia (Te Deum).
Konc. W int. Jolanty Szuper z ok. 60. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie
łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia (Te
Deum).
23.11.2022 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Barbarę Serafin – gregorianka (6).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (3).
17:30 Za + Bogdana Domanowskiego w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Irenę Herdzin w 30. dzień po śmierci.
Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (8).
24.11.2022 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA I TOWARZYSZY
7:00
Za + mamę Annę z prosbą o łaskę nieba.
Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (7).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (4).
17:30 Za + męża, ojca i dziadka Jana Kwiatkowskiego w 9. rocz. śmierci.
Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (9).
25.11.2022 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za + Barbarę Serafin – gregorianka (8).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (5).
17:30 Za ++ z rodzin Gabor, Szwarc, Wilk, Hetmaniak oraz przyjaciół.
Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (10).
26.11.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO, PREZBITERA
7:00
Za + Barbarę Serafin – gregorianka (9).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (6).
Konc. Za dusze w czyśćcu cierpiące, o nawrócenie grzeszników i w int. Bogu znanej.
17:30 Za + Martę z prośbą o łaskę życia wiecznego – int. od parafianki.
Konc. Za ++ Helenę i Wacława, Franciszkę i Franciszka, Ryszardę i Henryka, Celinę i
Elżbietę o dar nieba dla nich.
Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (11).
27.11.2022 NIEDZIELA – PIERWSZA ADWENTU
8:00
Za + Barbarę Serafin – gregorianka (10).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (7).
10:00 Za ++ Marię i Wacława Rusak.
Konc Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (12).
11:30 W int. Dawida Rybarz z ok. 30. lat posługi organistowskiej z podziękowaniem Bogu
za Jego łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla niego i
jego rodziny (Te Deum).
Konc. Za ++ Genowefę, Józefa i Jana Pwłowskich.
Sakrament Chrztu św.: Mikołaj Lisiewski, Adrian Szymański, Zofia Woźniak, Amelia
Zaręba-Gala.
17:30 Za + Władysława Młocek w 2. rocz. śmierci.
Konc. Za ++ z rodzin Smolka, Mularczyk, Gębczyk, Jankowskich i dzieci nienarodzone o dar
nieba dla nich.
17:30

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
20. listopada 2022 roku
Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła
Posłani w pokoju Chrystusa
„Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
INFORMACJE BIEŻĄCE 20-27.11.2022
Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W Kościele
obchodzony jest Światowy Dzień Młodych. Módlmy się o ożywienie wiary w
młodym pokoleniu, by na nowo zakosztowało w miłości do Boga i Kościoła. Po
mszy św. zbiórka do puszek na nasze inwestycje. Gościmy wolontariuszy
misyjnych udających się do Kamerunu. Pod chórem młodzi polecają kartki
świąteczne, z których ofiara przeznaczona jest na cele misyjne sióstr
Służebniczek. O godz. 17:00 nieszpory niedzielne.
W poniedziałek o godz. 18:00 krąg Biblijny.
W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna.
W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św.
W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. Spotkania scholi
dziecięco-młodzieżowej o godz. 9:00, marianek o godz. 10:00, ministrantów o
godz. 13:30. O godz. 17:15 nabożeństwo z poświeceniem wieńca adwentowego i
opłatków wigilijnych.
W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. w int. pana organisty Dawida i
jego rodziny. Będziemy dziękować za 30 lat jego posługi w naszym kościele. W
tym dniu rozpocznie się Adwent. Roraty w naszym kościele w tym okresie od
poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Po mszy św. adwentowe śniadania dla
dzieci. W związku z tym zwracamy się z prośbą o nutellę, dżem truskawkowy
lub ofiary i dziękujemy za już ofiarowane.
Ogłoszony jest konkurs na lampion adwentowy. Prace będziemy oceniać do
soboty 3. grudnia. Zachęcamy dzieci i młodzież do włączenia się w tę akcję.
Polecamy Gazetkę Parafialną.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj. Błagamy, by w całym świece objawiło się
Twoje Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXVII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
„MARYJA WSTAŁA I POSZŁA Z POŚPIECHEM” (ŁK 1, 39)
Drodzy Młodzi duchem i wiarą. Etap drogi, który pozostał nam jeszcze do
Lizbony, będziemy przemierzać wspólnie z Dziewicą z Nazaretu, która zaraz po
zwiastowaniu „wstała i poszła z pośpiechem”, żeby pomóc swej kuzynce
Elżbiecie. Czasownik powstać, który – o czym warto pamiętać – oznacza też
„zmartwychwstać”, „obudzić się do życia”. W tych ostatnich, tak trudnych
czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest
dramatem wojny, Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla ludzi
młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania.
Po zwiastowaniu Maryja mogłaby skupić się na samej sobie, na
zmartwieniach i obawach, związanych z jej nowym stanem. A jednak nie czyni
tego, ale całkowicie ufa Bogu. Myśli raczej o Elżbiecie. Wstaje i wychodzi na
światło słoneczne, tam, gdzie panuje życie i ruch.
Doświadczenie w swym życiu obecności zmartwychwstałego Chrystusa,
spotkanie z Nim „żywym” – to największa duchowa radość, to eksplozja światła,
wobec której nikt nie może pozostać „w bezruchu”. Natychmiast wprawia ona w
ruch i przynagla do niesienia innym tej nowiny, do dawania świadectwa radości z
tego spotkania. W opisach zmartwychwstania, często występują dwa czasowniki:
zbudzić oraz powstać. Za ich pomocą Pan przynagla nas do wyjścia ku światłu,
do tego, byśmy dali się Mu prowadzić, abyśmy mogli wyjść poza progi
wszystkich naszych zamkniętych drzwi. Matka Boża jest wzorem młodych ludzi
będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje
odbicie, ani nie wpadają w „pułapki” sieci. Jest ona całkowicie zwrócona ku
temu, co na zewnątrz. Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego się
exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku
bliźnim, braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, jak było to w
przypadku jej kuzynki Elżbiety.
Maryja pozwoliła, by wyzwaniem stały się dla niej potrzeby jej starszej
kuzynki. Nie wycofała się, nie pozostała obojętną. Myślała bardziej o innych, niż
o sobie samej. I to wniosło w jej życie dynamizm i entuzjazm. Każdy z was może
zadać sobie pytanie: w jaki sposób reaguję na potrzeby, jakie widzę wokół
siebie? Czy myślę natychmiast o usprawiedliwieniu, by zwolnić się z obowiązku,
czy też wykazuję zainteresowanie i oddaję siebie do dyspozycji? Wobec
konkretnej i pilnej potrzeby, należy działać pośpiesznie.
Pośpiech młodej kobiety z Nazaretu jest pośpiechem właśnie tych, którzy
otrzymali nadzwyczajne dary od Pana i nie mogą powstrzymać się przed
dzieleniem się nimi, przed rozlewaniem na innych ogromnej łaski, której sami
doświadczyli. Jest to pośpiech tego, kto umie przedkładać potrzeby innych ponad
własne. Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, próbując
zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych – jak zdarza się to

wówczas, gdy uzależniamy się od „polubień” w mediach społecznościowych –
ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze
spotkania, z dzielenia się, z miłości i służby.
Dobry pośpiech zawsze kieruje nas ku górze. Istnieje też pośpiech
niewłaściwy, który sprawia, że podchodzimy do życia w sposób powierzchowny
i wszystko traktujemy z lekkodusznością, bez uwagi czy zaangażowania, bez
prawdziwego uczestniczenia w tym, co robimy; to pośpiech, z jakim żyjemy,
uczymy się, pracujemy, spotykamy się z innymi, bez angażowania w to naszej
głowy, a jeszcze mniej serca. Zdarza się on też w naszych relacjach: w rodzinie,
kiedy nigdy nie słuchamy tak naprawdę innych i nie poświęcamy im czasu; w
przyjaźniach, kiedy oczekujemy, że przyjaciel będzie nas zabawiał i odpowiadał
na nasze wymagania; w naszych relacjach uczuciowych, między zakochanymi,
gdzie dwie osoby będące razem, rzadko wykazują się cierpliwością, by dogłębnie
poznać się nawzajem. Takie samo podejście możemy okazywać w szkole, w
pracy i w innych przestrzeniach codziennego życia. Cóż, trudno by wszystkie te
sprawy przeżywane w pośpiechu, wydały owoce. Istnieje ryzyko, że pozostaną
jałowe. Tak, jak czytamy w Księdze Przysłów: „Zamiary pracowitego
[prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty” (Prz 21, 5).
Jezus jest Bożą odpowiedzią na wyzwania ludzkości w każdym czasie. I tę
odpowiedź Maryja niesie w sobie, kiedy udaje się na spotkanie z Elżbietą. Czas
na powstanie jest teraz! Powstańmy w pośpiechu! I tak, jak Maryja, nieśmy w
sobie Jezusa, by móc głosić Go wszystkim! Zyskamy przez to wiele...
INTENCJE MSZALNE 20-27.11.2022
20.11.2022 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
8:00
Za ++ Sławomira Adamiec w 1. rocz. śmierci oraz rodziców Wandę i Michała o łaskę
nieba dla nich.
10:00 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (5).
Konc Za + Barbarę Serafin – gregorianka (3).
11:30 Za ++ Katarzynę i Józefa Mazur o dar nieba.
17:30 W int. Rity Mularczyk, córki Bernadety i wnuka Bartłomieja z ok. urodzin z
podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o błogosławieństwo i Jego łaski (Te Deum).
Konc. Za ++ męża Erwina Bartels w 1. rocz. śmierci, brata Horsta, Danutę Bartels, rodziców
Ernę i Maksymiliana Bartels, Jana, Emilię i Rozalię Kościuk i syna Tadeusza o dar
nieba.
21.11.2022 PONIEDZIAŁEK – OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7:00
W int. męża z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji.
Konc Za + Barbarę Serafin – gregorianka (4).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (1).
17:30 Za + Katarzynę Kijas w 30. dzień po śmierci.
Konc Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (6).
22.11.2022 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7:00
Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (7).
Konc Za + Barbarę Serafin – gregorianka (5).
Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (2).

