
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 + Irenę Herdzin – int. od Ewy i Henryka Kapuścińskich. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (16). 

2.12.2022 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Barbarę Serafin – gregorianka (15). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (12). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

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. 

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

W int. Patrycji o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej w życiu. 

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 int. Sławomira i Przemysława, Danuty i Anatola o światło wiary i dary Ducha Świętego. 

W pewnej Bogu znanej intencji i o łaskę zdrowia dla Rity. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (17). 

3.12.2022 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, 

PREZBITERA 

6:30 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... 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (16). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (13). 

17:30 Za ++ męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Masztalerz z ok. urodzin, rodziców z 

obu stron, szwagra Stanisława, szwagierkę Bronisławę Martę z prośbą o łaskę życia 

wiecznego – int. od parafianki. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (18). 

4.12.2022 NIEDZIELA – DRUGA ADWENTU 

8:00 Za ++ Jana Tomczyka, rodziców, teściów, dziadków, braci, siostrę, bratową i Marcina 

o dar nieba dla nich 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (14). 

10:00 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (19). 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (17). 

11:30 Za wstawiennictwem św. Barbary w int. Górników z podziękowaniem Bogu za Jego 

Opatrzność oraz z prośbą o błogosławieństwo, łaski i zdrowie. 

Konc. W int. Hanny Drozd z ok. 55. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu oraz z prośbą o 

Jego błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

17:30 Za + Piotra Skraba w 1. rocz. śmierci – int. od koleżanek i kolegów z pracy. 

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 Pierwszą Niedzielę Adwentu 

27. listopada 2022 roku 

Wierzę w Kościół Chrystusowy. 

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.11-4.12.2022 

Pan będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. 

Dziś dziękujemy za 30 lat posługi organistowskiej w naszym kościele p. 

Dawida i życzymy kolejnych okrągłych rocznic i jubileuszy. Pod chórem zespół 

Caritas rozprowadza wigilijne świece w cenie 15 zł duża, 7 zł mała. O godz. 

17:00 nieszpory adwentowa. 

Roraty w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godz. 6:30. Od 

poniedziałku do piątku po mszy św. śniadania dla dzieci. Prosimy o produkty do 

śniadań nutellę, dżem truskawkowy lub ofiary i dziękujemy za już ofiarowane. 

Trwa konkurs na ręcznie wykonany lampion adwentowy. Prace będziemy 

oceniać do soboty 3. grudnia. Zachęcamy dzieci i młodzież do włączenia się. 

W poniedziałek o godz. 18:00 krąg Biblijny. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – o godz. 17:30 msza św. z homilią i 

komunią św. pod dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

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

Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszo piątkowej. O godz. 17:30 msza św. z 

homilią, intencją zbiorową i nabożeństwem ku czci Serca Pana Jezusa. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 msza św. w int. Róż 

Różańcowych a następnie modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic. Odwiedziny 

chorych odbędą się w sobotę 17. grudnia od godz. 8:00. Spotkania scholi 

dziecięco-młodzieżowej o godz. 9:00, marianek o godz. 10:00, ministrantów o 

godz. 13:30. 

W przyszłą niedzielę o godz. 11:30 msza św. w int. Górników i ich rodzin. 

Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie, w swej chwale do nas zejdź i przywróć łaskę 

pokoju! 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, w ostatnim czasie w przestrzeni 

medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu 

wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego 

pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził 

właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a 

nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie 

tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia 

autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, 

potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji 

stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. 

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w 

nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na 

temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, 

wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w 

głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym 

ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, 

relatywizm i nihilizm moralny. 

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem 

każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, 

zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 

wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec 

małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst 

historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, 

kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. 

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad 

pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy 

zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął 

zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także 

wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu 

przestępstw. 

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach 

internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów 

katolickich w całym kraju. 

Z pasterskim błogosławieństwem, abp Stanisław Gądecki. 

NOWY ROK LITURGICZNY I NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI 

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY” 

W dobie wielkiego kryzysu wiary w Kościele, także wzrastającego kryzysu 

ducha i misji Kościoła potrzeba podjąć z wielkim zaangażowaniem dzieło jego 

gruntownej odnowy. Realizacja tego zadania zakłada podniesienie poziomu 

rozumienia Kościoła i obudzenia u wiernych świadomości bycia Kościołem. 

Zamysłem programu duszpasterskiego 2022/23 jest na nowo zobaczyć, to 

rozważyć i wziąć w swoje życie, że pomimo wielu trudnych spraw w dzisiejszym 

Kościele, trzeba nam wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Słuszność 

dawania wiary Kościołowi wynika z faktu, że jego nauczanie jest oparte na 

autorytecie Boga, na prawdzie przezeń objawionej. 

Chciejmy odsłaniać całe bogactwo treściowe prawdy o Kościele. Uświadomić 

wiernym, że Kościół jako dzieło Bosko-ludzkie stanowi misterium, którego nie 

sposób ogarnąć rozumem i dlatego «domaga się wiary». Równocześnie 

pokazujmy, że Kościół «wart jest wiary» ze względu na obecność i aktywność w 

nim Boga, ze względu jego wartość zbawczą i obfitość Bożych darów, z której 

człowiek może czerpać. Niech Boży Duch wspiera nas w dziele budzenia wiary 

w Kościół Chrystusowy, w realizacji dzieła jego odnowy i powierzonej mu misji. 

INTENCJE MSZALNE 27.11-4.12.2022 

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 Rybarza 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 Pawłowskich. 

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. 

28.11.2022 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. JAKUBA Z MARCHII, PREZBITERA 

6:30 Za + Barbarę Serafin – gregorianka (11). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (8). 

Konc Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (13). 

17:30 Za + Franciszka Karolczyka w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Zdzisława Bezwińskiego z ok. imienin i Eugenię Bezwińską o dar nieba. 

29.11.2022 WTOREK – ŚWIETO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ZAKONU SERAFICKIEGO 

6:30 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (14). 

Konc Za + Barbarę Serafin – gregorianka (12). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (9). 

17:30 Za + ukochaną mamę, babcię i prababcię Janinę Wojciula w 1. rocz. śmierci oraz 

Stanisława Wojciula o łaskę nieba. 

Konc. Za + Marię Wiatr w 30. dzień po śmierci. 

30.11.2022 ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

6:30 Za + Barbarę Serafin – gregorianka (13). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (10). 

17:30 Za + Irenę Grata w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za + Irenę Herdzin – int. od rodziny Kapuścińskich z Częstochowy. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (15). 

1.12.2022 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

6:30 Za + Barbarę Serafin – gregorianka (14). 

Konc. Za ++ Marię Berger – gregorianka (11). 


