
3.1.2017 WTOREK – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską – int. od ofiarodawcy. 

Konc. Za + Genowefę Olsińską w dniu imienin – int. od pani Józefy Barbachowskiej. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka – gregorianka (30). 

17:30 Za + Karstena Taubert – gregorianka (21). 

4.1.2017 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Marka Mianeckiego w 6 miesięcy po śmierci o łaskę nieba 

Konc. Za + Karstena Taubert – gregorianka (22). 

17:30 Za + Brygidę Kamczyk – int. od koleżanek. 

5.1.2017 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Genowefę Olsińską – int. od rodziny Straszak. 

Konc. Za + Karstena Taubert – gregorianka (23). 

17:30 O świętość dla biskupów i kapłanów, szczególnie naszej diecezji i parafii, za osoby 

życia konsekrowanego, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 

za ++ kapłanów, którzy posługiwali w naszej parafii o wieczną radość dla nich – int. 

od Róż Różańcowych. 

6.1.2017 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

8:00 Za ++ Rutę Petrycką, Rudolfa, Adelajdę, Martę i Tomasza Slonina. 

Konc. Karstena Taubert – gregorianka (24). 

10:00 Za + tatę Kazimierza Karolewskiego w 1. rocz. śmierci o łaskę zbawienia. 

11:30 W int. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, 

parafii i nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Eugeniusza Ogan w 30. dzień po śmierci. 

7.1.2017 SOBOTA – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 W int. Róż Różańcowych i ich rodzin, za ++ o wieczną chwałę oraz na wynagrodzenie 

Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy i zniewagi – int. od Róż 

Różańcowych. 

Konc. Za ++ Janinę i Franciszka Płaczek. 

Konc. Za + Karstena Taubert – gregorianka (25). 

17:30 W int. Wojciecha Baran z ok. urodzin z podziękowaniem za łaski i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże, opiekę Anioła Stróża i łaskę zdrowia. 

8.1.2017 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Karstena Taubert – gregorianka (26). 

10:00 Za + Helenę Niemczyk w 30. dzień po śmierci. 

11:30 W int. Antoniny Rybarz w rocznicę urodzin i chrztu św. z prośbą o opiekę Matki Bożej 

i Anioła Stróża. 

Konc. Za + mamę Franciszkę Basiura. 

15:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

17:30 W int. Krzysztofa Wojtynek z ok. 5. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Bożą i Anioła 

Stróża. 

Uwaga!!! Podczas Kolędy kancelaria parafialna czynna w piątek 8:00-9:00 

Parafia tel. 32 231 38 84, 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 uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

1. stycznia 2017 – Nowy Rok Pański 

INFORMACJE BIEŻĄCE 1-8.1.2017 

Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z Niewiasty, abyśmy 

mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Dziś o godz. 17:00 nieszpory kolędowe. 

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

W poniedziałek rozpoczyna się wizyta duszpasterska w parafii. W dni 

powszednie Kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz w 

święto Trzech Króli o godz. 15:00. Na furcie klasztornej znajduje się woda 

święcona. Prosimy o przygotowanie stołu z obrusem, a na nim krzyż i świece 

oraz zeszyty katechezy dzieci i młodzieży. Dzwonimy tylko dzwonkiem ręcznym 

stąd prosimy o oczekiwanie. Plan kolędy pokazuje podział kolędy na kolędników 

– pięciu ojców – oraz kolejność odwiedzanych numerów. Prosimy o 

poinformowanie o wizycie duszpasterskiej starszych, chorych i samotnych 

Parafian. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z uroczystości 

Objawienia Pańskiego. Po mszy św. do godz. 19:00 Godzina Święta z okazją do 

spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 11:30 msza św. z nabożeństwem 

pierwszego piątku. Okazja do spowiedzi św. przed i podczas wszystkich mszy 

św. O godz. 14:00 rozpocznie się w Gliwicach Orszak Trzech Króli. Nasza 

parafia zaproszona jest do nurtu niebieskiego, który wyruszy sprzed dworca 

kolejowego. Zakończenie Orszaku na Rynku gliwickim. W tym dniu nie będzie 

nabożeństwa popołudniowego. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – o godz. 6:30 Godzinki ku czci NMP. O godz. 

7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych, modlitwa różańcowa ze zmianą 

tajemnic Różańca św. a następnie spotkanie kolędowe w klasztorze. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca. 

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10:00 z koncertem kolęd wystąpią 

gitarzyści z klasztornej szkoły muzycznej. Mszy św. o godz. 11:30 towarzyszyć 

będą chórzyści zrzeszeni w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. Po mszy św. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


koncert kolęd w wykonaniu chórów – szczegóły na plakacie w gablocie – 

serdecznie zapraszamy. O godz. 15:00 msza św. dla FZŚ, RMF i sympatyków 

duchowości franciszkańskiej. 

Polecamy Gazetkę Parafialną. 

Kolęda w poniedziałek Zabrska, we wtorek Królowej Jadwigi, Św. 

Katarzyny i Jagiellońska nieparzyste 9-23a oraz parzyste 16, 16a i 24, w środę 

Jagiellońska nieparzyste 27-31 oraz parzyste 30-50, w czwartek Krzywa i 

Hutnicza nieparzyste oraz parzyste 4-8, w piątek Hutnicza parzyste 10-28, Bł. 

Czesława nieparzyste 1-37, Św. S. Kostki i Szara, w sobotę Bł. Czesława 

parzyste 4-52, w niedzielę Bł. Czesława parzyste 54-92, Paulińska i Św. Cecylii. 

Plan wywieszony jest również w gablocie oraz na internetowej stronie parafii. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za każde dobro minionego roku i życzymy 

wszystkim błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2017. 

Żegnamy parafian: Danuta Dąbek (1947), Stefania Leżak (1931), Leokadia 

Kasjan (1923). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista 

niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

BOŻE MACIERZYŃSTWO MARYI 

Spośród szczególnych przywilejów 

Maryi na pierwszym miejscu jest Jej 

Boskie macierzyństwo, które w 

dzisiejszej uroczystości czcimy. Biskupi 

zebrani na soborze w Efezie (431 r.) 

stanowczo podkreślili, że Jezus miał 

tylko jedną osobę, której własnością 

były dwie natury: Boska i ludzka. 

Dlatego Maryja była Matką Osoby 

Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze - była więc Matką Bożą. 

Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi 

Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie 

tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą. Maryja 

nie zrodziła Bóstwa, nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już 

posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w czasie naturę ludzką - 

ciało ludzkie. Jest więc Matką Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według 

natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. Ta godność i ten 

przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich 

innych Jej przywilejów. Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzano 

wielokrotnie a Kościół przez cały rok wysławia ten wielki przywilej Maryi. 

Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewicze. 

Maryja była Dziewicą zawsze: przed porodzeniem Jezusa i po Jego urodzeniu, aż 

do śmierci. Kościół nie ustanowił osobnego święta dla podkreślenia tego tytułu. 

Łączy go jednak bezpośrednio z Boskim macierzyństwem. Prawdę o dziewiczym 

macierzyństwie ogłosił jako dogmat na Soborze Laterańskim I w 649 r. 

Pan Bóg godnością przewyższa wszystko, co tylko istnieje. Dlatego kult 

najwyższy, tak prywatny, jak i publiczny, należy się Panu Bogu. Maryja jest 

tylko stworzeniem, ale wśród stworzeń wyróżniona została najwyższą godnością. 

Dlatego Kościół oddaje Jej cześć szczególną, większą niż innym Świętym, co w 

liturgii nazywa się kultem hyperduliae - czcią wyjątkową. Kult Świętych jest 

zawsze względny i pośredni. Czcimy ich bowiem, ponieważ są przyjaciółmi 

Boga, a całą swoją godność i chwałę zawdzięczają Panu Bogu. To samo odnosi 

się również do Matki Bożej. 

MODLITWA RODZINY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA NOWY ROK  
Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia. 

Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej 

ręki. Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku, aby 

wspólnie modlić się do Ciebie. Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką 

i tajemnicą. Ale choć nie wiemy, co nas w nim spotka, to patrzymy z ufnością 

w przyszłość, bo wierzymy, że Ty jesteś z nami, a z Tobą nic złego nie może 

nam się stać. Ty, miłujący Ojcze, wszystko wiesz, przenikasz nasze myśli, plany 

i działania, zanim jeszcze my sami je poznamy. Wiemy, że Ty pragniesz dla nas 

tylko dobra, choć to dobro nie zawsze zgadza się z tym, czego my oczekujemy. 

Daj nam, prosimy, tak współpracować w tym roku z Twoją łaską, abyśmy robili 

tylko to, co się Tobie podoba i co Ty dla nas przewidziałeś; abyśmy we 

wszystkim pełnili Twoją świętą wolę. Uchroń nas przed układaniem swojego 

życia bez Ciebie. Nie wypuszczaj nas z Twoich ojcowskich rąk. 

Oddajemy Ci wszystkie nasze plany i pragnienia na te nowe dni i prosimy, 

abyś Ty je ułożył po swojemu - tak aby były dla nas jak najlepsze. Miej w opiece 

każdego z nas i prowadź nas po wszystkich ścieżkach, którymi będziemy 

chodzić, aby nikt z nas nie zbłądził i abyśmy tymi ścieżkami doszli kiedyś do 

Twojego Królestwa, naszego prawdziwego Domu. Amen. 

INTENCJE MSZALNE 1-8.1.2017 

1.1.2017 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

8:00 Za + Helenę w rocznicę śmierci. 

10:00 Za + Karstena Taubert – gregorianka (19). 

11:30 Za + Adama Dąbrowskiego. 

17:30 W int. Edwarda Tomasiaka z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie. 

Konc. Za + Tadeusza Kotlarczyka – gregorianka (28). 

2.1.2017 PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA, BISKUPÓW I DR KOŚCIOŁA 

7:00 Za + Tadeusza Kotlarczyka – gregorianka (29). 

Konc. Karstena Taubert – gregorianka (20). 

17:30 W int. męża Bonifacego Mentel z ok. 83. rocz. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski oraz za ++ rodziców Helenę i Józefa Bomba w 21. i 24. rocz. śmierci. 


