
11:30 W int. Bronisławy Chirowskiej z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

błogosławieństwo Boże na Nowy Rok Pański. 

17:30 Za + Janusza Skoczylas w 30. dzień po śmierci. 

2.1.2018 WTOREK – WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA, BISKUPÓW 

7:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (23). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (23). 

17:30 Za ++ męża Zbigniewa Klarenbach w 4. rocz. śmierci, córkę Annę Wyrwiak o spokój 

ich dusz oraz w pewnej intencji. 

3.1.2018 ŚRODA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 

7:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (24). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (24). 

17:30 W int. Jadwigi Balińskiej z ok. 73. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia. 

4.1.2018 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (25). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (25). 

17:30 W int. naszych biskupów i kapłanów oraz za osoby życia konsekrowanego o świętość 

dla nich, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ 

kapłanów naszych kapłanów o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

5.1.2018 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ Janinę i Franciszka Płaczek. 

Konc. Za + Joachima Bieniek – gregorianka (26). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (26). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

6.1.2018 SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

8:00 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. W int. Ludwiki Kaliciak z ok. 82. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

Jego błogosławieństwo i łaski 

Konc. Za ++ mamę Rutę Petrycką i ojca Rudolfa Slonina. 

10:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (27). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (27). 

11:30 W int. Krzysztofa z ok. 5. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża. 

17:30 Za + Barbarę Stanek. 

7.1.2018 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (28). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (28). 

10:00 W int. Leona i Julii Chirowskich z ok. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i 

Aniołów Stróżów. 

11:30 W int. Wojciecha Baran z ok. 49. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prosba o 

Jego błogosławieństwo i łaski 

Konc. Za ++ Józefę i Wincentego Sysków. 

Błogosławieństwo i modlitwa za dzieci: Pola Maria Kucharska i jej brat Miłosz. 

17:00 Za + Elżbietę Cichecką – int. od Ewy z mamą. 

Podczas trwania Kolędy kancelaria czynna będzie tylko w piątki 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 Niedzielę – Święto Świętej Rodziny 

31. grudnia 2017 roku 

Rok Ducha Świętego 
Odkrywanie Osoby i działania Ducha Świętego 

INFORMACJE BIEŻĄCE 31.12.2017-7.1.2018 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby 

skarby gromadził. 

Dziś święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Modlimy się o świętość 

dla rodzin. Jest to także ostatni dzień Starego Roku. Na godz. 17:00 zapraszamy 

Parafian, Gości i poczty sztandarowe na mszę św. z nabożeństwem 

końcoworocznym. O północy zapraszamy chętnych na powitanie Nowego Roku 

modlitwą, życzeniami i fajerwerkami. Spotkanie w ogrodzie za kościołem. 

W poniedziałek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, oktawa 

Narodzenia Pańskiego, Nowy Rok. Msze św. w porządku niedzielnym. Modlić 

się będziemy o pokój na świecie. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

We wtorek rozpoczyna się wizyta duszpasterska w parafii. W dni powszednie 

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00, w soboty i niedziele o godz. 15:00. Na 

furcie klasztornej znajduje się woda święcona. Prosimy o przygotowanie stołu z 

obrusem, krzyżem i świecami oraz zeszytów katechezy dzieci i młodzieży. 

Dzwonimy tylko dzwonkiem ręcznym stąd prosimy o oczekiwanie. Kolędę 

według planu przeprowadzi czterech ojców. Kolęda dodatkowa w niedzielę 14. 

stycznia. Prosimy o poinformowanie o wizycie duszpasterskiej starszych, 

chorych i samotnych Parafian. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z komunią św. pod 

dwiema Postaciami. Po mszy św. do godz. 19:00 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. i nabożeństwem pierwszego piątku. Msza 

wieczorna z Objawienia Pańskiego. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Msze święte w porządku niedzielnym. O godz. 7:30 modlitwa różańcowa ze 

zmianą tajemnic Różańca św., o godz. 8:00 msza św. w int. Róż Różańcowych. 

Po mszy św. w klasztorze spotkanie kolędowe dla członków Żywego Różańca. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W tym dniu jubileusz 25. lat święceń biskupich obchodzi bp Jan Kopiec. Msza 

św. dziękczynna w katedrze o godz. 12:30. O godz. 14:00 rozpocznie się w 

Gliwicach Orszak Trzech Króli. Zapraszamy do strumienia niebieskiego, który 

gromadzi się przed dworcem kolejowym. Zakończenie Orszaku na Rynku 

gliwickim. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

W przyszłą niedzielę w katedrze gliwickiej podczas mszy św. o godz. 12:30 

święcenia biskupie otrzyma ks. Andrzej Iwanecki, biskup nominat pomocniczy 

gliwicki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Pasterzach. 

Podczas trwania Kolędy nabożeństwa łączymy ze mszą św. wieczorną, nie 

będzie spotkań grup parafialnych a kancelaria czynna będzie tylko w piątek od 

8:00-9:00. 

Polecamy Gazetkę Parafialną oraz świąteczny numer Gościa Niedzielnego w 

cenie 8 zł. 

Parafianom i Gościom dziękujemy za wszelkie dobro minionego roku i 

życzymy wszystkim błogosławionego i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 

2018. 

Żegnamy parafian: Zofia Jackiewicz (1932), Ruta Skoberla (1936). Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju. Amen. 

PLAN KOLĘDY NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ: 

wtorek 2.01 ulice: Franciszkańska, Królewskiej Tamy nr 121 i Przewozowa 

środa 3.01 ulice: Królewskiej Tamy bez nr 121, Gdańska, Paulińska, Św. Cecylii 

czwartek 4.01 ulice: Bł. Czesława nr 1-37 i 4-12, Hutnicza nr 1-11 i 4-8 

piątek 5.01 ulice: Hutnicza nr 10-28, Św. S. Kostki, Sportowa boisko i nr 22-18 

sobota 6.01 ulice: Sportowa nr 1-16 i H. Modrzejewskiej 

niedziela 7.01 ulice: Bł. Czesława 14-52. 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBCHODÓW 

25 ROCZNICY SAKRY BISKUPA JANA KOPCA 
Czcigodni Bracia w Chrystusowym kapłaństwie, Drodzy Diecezjanie! 

Pozostając w klimacie świątecznej radości płynącej z prawdy, że Emmanuel – 

Bóg jest z nami, pragniemy pomnożyć tę radość przekazaniem zaproszenia na 

wspólne świętowanie 25-lecia sakry biskupiej naszego Biskupa Gliwickiego Jana 

Kopca. 

W sobotę 6 stycznia 2018 roku o godzinie 12.30 w naszej gliwickiej katedrze 

wyrazimy wspólnie wdzięczność Bogu w czasie Mszy św. sprawowanej w 

intencji naszego Biskupa Jana, w 25. rocznicę jego posługi biskupiej. 

Już teraz, Czcigodnemu Jubilatowi, Pasterzowi naszej diecezji gliwickiej, 

życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej łaski potrzebnej do 

dalszego prowadzenia naszej diecezji do świętości. 

ks. Andrzej Iwanecki, biskup nominat pomocniczy gliwicki 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

W sobotę 06.01.2018 r., przez sześć miast naszej diecezji: Gliwice, Zabrze, 

Bytom, Pyskowice, Tarnowskie Góry i Lubliniec, przejdzie Orszak Trzech Króli. 

W Gliwicach Orszak podzielony na trzy strumienie wyruszy równocześnie o 

godz. 14.00 z trzech różnych miejsc, aby połączyć się na gliwickim Rynku. 

Każdą z grup w dominującym kolorze prowadził będzie król jadący na koniu. 

Grupa czerwona wyruszy spod kościoła św. Michała, grupa niebieska – spod 

dworca PKP, grupa żółta – spod kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Prosimy, aby każdy z uczestników Orszaku miał jakiś element ubioru w 

podanym kolorze, w zależności od grupy, do której dołączy. Kulminacyjnym 

punktem Orszaku będzie pokłon Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie na 

gliwickim Rynku. Później nastąpi wspólne kolędowanie. 

Sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej wraz z Urzędem 

Miejskim w Gliwicach zapraszają wszystkich Parafian do uczestnictwa w 

Orszaku Trzech Króli. Spotkajmy się tego dnia, aby wspólnie pokazać światu, że 

Jezus Chrystus jest najważniejszą Osobą w życiu każdego z nas. 

Jednocześnie informujemy, że patronat honorowy nad Orszakiem objął Ksiądz 

Biskup Ordynariusz diecezji gliwickiej, Jan Kopiec. 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY ZA RODZINY 

Najświętsza Rodzino Jezu, Maryjo i Józefie, błogosław i strzeż wszystkie 

rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne 

otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według 

prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i 

pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. 

Święty papieżu Janie Pawle, patronie Rodzin, módl się za nami. 

INTENCJE MSZALNE 31.12.2017-7.1.2018 

31.12.2017 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

8:00 Za + Joachima Bieniek – gregorianka (21). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (21). 

10:00 Za + Helenę Smolak w 1. rocz. śmierci. 

11:30 W int. Mieczysława Broda w 50. rocz. urodzin z podziękowaniem Bogu i z prośbą o 

błogosławieństwo i łaski. 

17:00 W int. Parafian. 

Konc. Za + Mariana Hryniewicz w rocz. śmierci z prośbą o szczęście wieczne dla niego. 

Konc. Za ++ Stefana Płudowskiego i rodziców z obu stron. 

1.1.2018 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

8:00 Za + Helenę w rocznicę śmierci. 

Konc. Za + Joachima Bieniek – gregorianka (22). 

Konc. Za + Wilhelma Pohl – gregorianka (22). 

10:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Ludwika Nowak oraz braci Mieczysława i Edwarda. 


