
6.12.2022 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 Za + Barbarę Serafin – gregorianka (19). 

Konc Za + Marię Berger – gregorianka (16). 

17:30 Za + Stefana Michałowskiego w 5. rocz. śmierci i za ++ z rodziny o Boże Miłosierdzie 

i łaskę nieba dla nich. 

Konc. Za + Piotra Skraba w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (21). 

7.12.2022 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

6:30 W int. Jakuba Gaworka z ok. 13. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego i 

opiekę Anioła Stróża. 

Konc. Za ++ dziadka Aleksandra w rocznicę śmierci, babcię Karolinę, matkę chrzestną 

Wandę oraz rodziców Helenę i Romana. 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (17). 

17:30 Za ++ żonę Zofię Kozielską w 12. rocz. śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu stron o 

łaskę nieba. 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (20). 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (22). 

8.12.2022 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY 

6:30 Za + Szczepana Kuchta w 1. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (21). 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (18). 

17:30 W int. Edwarda Hadryś z ok. 70. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu za wszelkie 

łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (23). 

9.12.2022 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (24). 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (22). 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (19). 

17:30 Za + męża, ojca i dziadka Józefa Majka w 12. rocz. śmierci o szczęśliwość wieczną. 

Konc. Za + Krzysztofa Misiura – int. od uczestników pogrzebu. 

10.12.2022 SOBOTA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LORETAŃSKIEJ 

6:30 Za + męża Tadeusza Balcerzak w 15. rocz. śmierci o radość nieba dla niego. 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (23). 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (20). 

11:30 Sakrament Chrztu św.: Franciszek Sierpiński. 

17:30 Za + Jana Pawlasa w 3. rocz. śmierci. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (25). 

11.12.2022 NIEDZIELA – TRZECIA ADWENTU – GAUDETE 

8:00 Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (26). 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (21). 

10:00 Za + Annę i Helenę Paszkiewicz. 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (24). 

11:30 Za + Janinę Bączek w 4. rocz. śmierci. 

Sakrament Chrztu św.: Iga Harasim. 

17:30 Za żyjących i ++ członków FZŚ i RMF, w intencji ich rodzin oraz o nowe powołania 

do tych Wspólnot. 

Konc. Za + Jerzego Żak w 7. rocz. śmierci o dar nieba. 

 

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy Klasztorze Franciszkanów w Gliwicach 

na Drugą Niedzielę Adwentu 

4. grudnia 2022 roku 

Wierzę w Kościół Chrystusowy. 

INFORMACJE BIEŻĄCE 4-11.12.2022 

Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście zgodnie jednymi 

ustami wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dziś modlimy się za Kościół na Wschodzie i wspieramy go naszą ofiarą 

składaną do puszek. Pod chórem zespół Caritas rozprowadza wigilijne świece 15 

zł duża, 7 zł mała. Do nabycia są również opłatki wigilijne. O godz. 17:00 

nieszpory adwentowe. 

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

poniedziałku do piątku po mszy św. śniadania dla dzieci. Prosimy i dziękujemy 

za wspieranie śniadań poprzez produkty lub ofiary. 

W poniedziałek o godz. 18:00 krąg Biblijny. 

W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Podczas mszy św. o godz. 6:30 Dzieci Maryi odnowią swoje 

przyrzeczenia. W tym dniu w katedrze gliwickiej podczas mszy św. o godz. 

18:30 Biskup Gliwicki dokona uroczystego wprowadzenia kandydatów do 

posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Wśród nich jest trzech naszych 

parafian Rafał Chirowski, Jacek Izydorczyk i Paweł Przepaśniak. 

W sobotę po Roratach Godzinki ku czci Matki Bożej. Spotkania scholi 

dziecięco-młodzieżowej i marianek o godz. 10:00, ministrantów o godz. 13:30. 

W przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 11:30 nowo ustanowieni 

szafarze rozpoczną posługę w naszej parafii. O godz. 17:30 msza św. 

dziękczynna z udziałem członków FZŚ i RMF. 

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

Maryjo bez grzechu pierworodnego Poczęta, módl się za nami, którzy się do 

Ciebie uciekamy, za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie! 

Żegnamy naszych zmarłych: Teresa Starzyńska (1953), Helena Górska 

(1932), Janusz Kranz (1944) oraz ofiary wojny i pandemii. Wieczny odpoczynek 

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

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 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


ODEZWA W ZWIĄZKU Z JUBILEUSZEM ŻYCIA BISKUPA JANA KOPCA 

Czcigodni Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie! 

Czcigodne Siostry zakonne i Osoby życia konsekrowanego! 

Drodzy Diecezjanie! 

W obecnym miesiącu, w niedzielę 18 grudnia, J.E. biskup Jan Kopiec będzie 

przeżywał 75. rocznicę swoich urodzin. Nasz Biskup Gliwicki odprawi w tym 

dniu w swojej intencji Mszę świętą w kościele katedralnym o godzinie 10.00. 

Czcigodnego Solenizanta polecam Waszej szczerej i gorącej modlitwie. 

Chcemy podziękować Bogu za każde dobro, które stało się naszym udziałem 

przez jedenastoletnią posługę biskupa Jana Kopca w naszej diecezji gliwickiej. 

Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Solenizantowi składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, dobra, pokoju i miłości na 

dalsze długie lata życia. 

Gliwice, 1 grudnia 2022 roku 

† Andrzej Iwanecki, Biskup Pomocniczy Gliwicki, Wikariusz Generalny 

XXIII DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ 

KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE 

„Posłani w pokoju Chrystusa” – to hasło tegorocznego Dnia Modlitwy i 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tym roku pomoc ze zbiórki ofiar w II 

niedzielę Adwentu, w szczególnym wymiarze, trafi na Ukrainę. 

Członkowie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie po raz kolejny 

wybrali się z misją humanitarną na objętą przez wojnę Ukrainę. Tym razem 

udało się odwiedzić oraz zawieźć pomoc do Łucka, Kijowa i okolic, Charkowa 

oraz Bałynia w obwodzie Chmielnickim. Przejechali ponad 3200 km, spotykając 

na drodze wielu niesamowitych ludzi, wysłuchali wiele poruszających historii z 

piwnic oraz przekazali pomoc dla potrzebujących. Dziękujemy wszystkim 

których spotkaliśmy, którzy nas gościli i tym którzy wspierali i nadal wspierają 

duchowo i materialnie, dzięki czemu udało się przekazać kolejną część pomocy – 

bardzo ważnej w perspektywie nadchodzącej zimy! 

Kolejnym razem Raszków i Swoboda Raszków – urokliwe polskie wioski w 

Naddniestrzu. Sienkiewicz tak pisał o tych stronach w ”Panu Wołodyjowskim” – 

„W strasznych puszczach na krańcu chrześcijaństwa leżał ów Raszków”. 

Niezwykłe spotkania i rozmowy, szczególnie opowiadanie Pani Julii o 

miejscowym Kościele – budowanym w 1978 przez parafian – niecały rok później 

zrównany z ziemią przez sowieckie władze. 

Uczestniczyliśmy też kolejnym pochówku ekshumowanych ofiar 

stalinowskiego terroru, wśród nich wielu Polaków! Na koniec święto wioski 

Iwanówka, wśród mieszkańców i nasi rodacy, choć już coraz mniej! 

”Dziękujemy że przyjechaliście do nas! Powiedzcie tam w Polsce że tutaj z 

innymi narodami też żyją Polacy! Pamiętajcie o nas” – takie słowa usłyszeliśmy 

w Rybnicy na pożegnanie z Naddniestrzem! Pamiętamy i do zobaczenia! 

Katolicy w Polsce, z racji geograficznych, historycznych i narodowych są 

szczególnie zainteresowani losem katolików i Kościoła na Wschodzie. Polska 

jest bezpośrednim lub pośrednim sąsiadem Kościoła na Wschodzie. Ponadto, na 

wschód od obecnej granicy Polski w wielu krajach mieszkają Polacy lub osoby 

pochodzenia polskiego. Rodzi to naturalny tytuł, prawo i zobowiązanie do troski 

o katolików na Wschodzie, w ramach Kościoła powszechnego. 

Pomoc Kościoła katolickiego z Polski świadczona Kościołowi katolickiemu 

na Wschodzie posiada przede wszystkim charakter personalny, poprzez 

wysyłanie duszpasterzy, zarówno z poszczególnych diecezji, ze zgromadzeń 

zakonnych męskich i żeńskich, a także świeckich katechetów. 

Aktualnie pomocą Kościołowi na Wschodzie służy około 250 kapłanów 

diecezjalnych, 450 kapłanów zakonnych, prawie 550 sióstr zakonnych oraz 23 

braci zakonnych  z Polski. Nadto Zespół pośredniczy w udostępnianiu prasy 

katolickiej, a także przekazuje pomoce katechetyczne, takie jak: Pismo Święte, 

modlitewniki, filmy religijne, śpiewniki, kalendarze itp. 

Poprzez działalność Zespołu, Konferencja Episkopatu Polski zatroszczyła się 

o fundusz przeznaczony na pomoc katolikom na Wschodzie. Pochodzi on z 

ogólnopolskiej i polonijnej zbiórki przeprowadzanej przy kościołach podczas 

drugiej niedzieli Adwentu. Ofiary służą katolikom z diecezji w Rosji i Azji 

Środkowej, czyli: Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, 

Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji, Uzbekistanie i Gruzji. 

INTENCJE MSZALNE 4-11.12.2022 

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. 

5.12.2022 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI ADWENTU 

6:30 Za + Barbarę Saciuk z ok. imienin o łaskę nieba dla niej. 

Konc. Za + Barbarę Serafin – gregorianka (18). 

Konc. Za + Marię Berger – gregorianka (15). 

17:30 W int. Anny z prośbą o pomyślny przebieg leczenia i o wytrwałość w walce z chorobą. 

Konc Za + Pawła Gusiewa o Boże Miłosierdzie oraz o błogosławieństwo Boże dla jego 

rodziny. 

Konc. Za + Genowefę Tomsza – gregorianka (20). 


