
1.1.2019 WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

8:00 W int. Ludwiki Kaliciak z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (22). 

10:00 Za + Jana Niemczyka – int. od uczestników pogrzebu. 

11:30 W int. Parafian. 

17:30 Za + Gertrudę Drążczak o łaskę nieba dla niej. 

2.1.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, 

BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA 

7:00 Za ++ rodziców Genowefę i Henryka Olsińskich. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (23). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (1). 

17:30 W int. męża Bonifacego Mentel z ok. 85. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla niego i całej rodziny, w int. 

chorej siostry Emilii z prośbą o łaskę cierpliwości w chorobie oraz za ++ z rodziny o 

dar nieba dla nich (Te Deum). 

3.1.2019 CZWARTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 

6:30 Za ++ męża Józefa Donat i brata Józefa Zawioła w rocznice śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (24). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (2). 

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 o wieczną radość – int. od Róż Różańcowych. 

4.1.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (25). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (3). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

5.1.2019 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 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. Za + Jana Niemczyka w 30. dzień po śmierci. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (26). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (4). 

17:30 Za + Józefa Lenius w 30. dzień po śmierci o łaskę życia wiecznego. 

6.1.2019 NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

8:00 Za ++ Andrzeja i Aleksandra Radwańskich. 

Konc. Za ++ matkę Rutę Petrycką w 3. rocz. śmierci i ojca Rudolfa Slonina. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (27). 

10:00 Za + żonę i mamę Marzenę Frystacką w 10. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Sakrament chrztu św.: Mateusz Sikorski. 

11:30 Za + mamę Franciszkę Basiura. 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (5). 

17:30 Za + Janinę Bączek w 30. dzień po śmierci. 

Uwaga! Podczas trwania Kolędy w Parafii kancelaria czynna jest 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 Niedzielę – Święto Świętej Rodziny 

Jezusa, Maryi i Józefa 

30. grudnia 2018 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 30.12.2018-6.1.2019 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Dziś niedziela Świętej Rodziny. O godz. 17:00 Nieszpory Kolędowe. 

W poniedziałek o godz. 17:00 msza św. na zakończenie Roku Pańskiego 

2018 z nabożeństwem dziękczynnym. Zapraszamy poczty sztandarowe, Parafian 

oraz Gości. O północy w kościele modlitwa oraz toast Noworoczny. 

We wtorek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok 

Pański 2019. Msze św. w porządku niedzielnym. Nie będzie nabożeństwa 

popołudniowego. 

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

W tym dniu rozpocznie się w Parafii Wizyta Duszpasterska. Kolędę 

rozpoczynać będziemy w dni powszednie o godz. 16:00, w soboty i niedziele o 

godz. 15:00 a kończyć będziemy najpóźniej do godz. 20:00. Wizytę prowadzić 

będzie pięciu kapłanów według podziału rozpisanego w planie. Prosimy o 

przygotowanie stołu nakrytego obrusem, z krzyżem i świecami. Dzieci szkolne 

proszone są o przygotowanie zeszytu z katechezy. Prosimy o oczekiwanie na 

kapłana. Dzwonić będziemy tylko dzwonkiem ręcznym. Woda święcona 

wystawiona jest w korytarzu klasztornym. 

W czwartek – Pierwszy miesiąca – msza św. wieczorna z homilią i komunią 

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi pierwszopiątkowej – w piątek po południu 

spowiedzi św. nie będzie. 

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

Sakramentu a następnie msza św. z homilią i nabożeństwem pierwszego piątku. 

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

Bożej, o godz. 7:00 msza św. w int. Róż Różańcowych, modlitwa różańcowa ze 

zmianą tajemnic Różańca św. a następnie świąteczno-kolędowe spotkanie w 

saklach dla członków Róż Różańcowych oraz Róż Rodziców za Dzieci. 

Serdecznie zapraszamy. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech 

Króli. Po mszy św. o godz. 10:00 z Jasełkami wystąpią dzieci z przedszkola 

Irysek, a mszy św. o godz. 11:30 towarzyszyła będzie orkiestra z Brzezinki. Po 

mszy św. koncert kolęd i okazja do wspólnego kolędowania. Od godz. 14:00 w 

Gliwicach Orszak Trzech Króli. Nasz strumień wyruszy spod dworca PKP. Nie 

będzie nabożeństwa popołudniowego. 

Do zakończenia Kolędy nabożeństwa piątkowe i sobotnie łączymy ze mszą 

św. a kancelaria czynna jest tylko w piątki w godzinach od 8:00 do 9:00. 

Wyrażamy podziękowania Parafianom i Gościom za dar wspólnego 

świętowania tajemnicy Bożego Narodzenia w naszym kościele, za ofiarowane za 

nas modlitwy, przesłane i złożone nam życzenia oraz wszelkie złożone w tym 

okresie ofiary na rzecz kościoła i klasztoru. 

Plan Kolędy do niedzieli włącznie: 

środa 2.01.2019 ulice: Św. Katarzyny cała, Jagiellońska nr 9-31 oraz 16-32; 

czwartek 3.01.2019 ulice: Jagiellońska nr 34-50, Szara cała, J. Baildona cała; 

piątek 4.01.2019 ulice: Krzywa cała i Królowej Jadwigi cała; 

sobota 5.01.2019 ulica Zabrska cała 

niedziela 6.01.2019 ulica Bł. Czesława nr 1-39 oraz 2-44 

Święta Rodzina: Jezus, Maryja i Józef to nie tylko wzorzec rodziny, ale 

przede wszystkim Osoby wstawiennictwa i uzdrowienia naszych rodzin. Prośmy 

Ich zatem o potrzebne łaski dla naszych rodzin. 

Żegnamy parafian: Sławomir Gajos (1989), Józefa Motyka (1928). Wieczny 

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

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, 

do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny 

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, 

zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, 

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 

przywrócić wszystkim świadomość sakralnego 

i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie, 

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i 

Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów 

działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko 

solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć 

rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary. 

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Płocku, 

biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o 

świętość małżeństw i rodzin. Chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, 

którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie 

wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. 

Jest on „darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków” oraz „stałym 

przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu”, bowiem 

małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież 

Franciszek, Amoris laetitia, nr 74). 

Ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej to najgorliwsza część 

naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i 

umocnienie, a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i 

jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi 

wiary. 

Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach w Polsce ta niedziela była okazją do 

spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Wszystkich 

duszpasterzom, osobom konsekrowanym i apostołom świeckim zaangażowanym 

w duszpasterstwo rodzin w Polsce dziękuję za wysiłek oraz proszę, byśmy nie 

tracili gorliwości i nadziei. Na radosne i pełne wiary przeżywanie Świąt Bożego 

Narodzenia wszystkim błogosławię. 

Bp Wiesław Śmigiel, 

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP 

INTENCJE MSZALNE 30.12.2018-6.1.2019 

30.12.2018 NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

8:00 Za + Jana Raszyńskiego – int. od uczestników pogrzebu. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (20). 

10:00 Za ++ Lesława Sajewicza, Bronisławę i Józefa Frydrych, pokrewieństwo z obu stron i 

++ poleconych. 

11:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

Kościoła w int. Ojczyzny i Kościoła oraz za żyjących i ++ ofiarodawców. 

17:30 Za + Józefę Motykę o łaskę nieba dla niej oraz o potrzebne łaski dla córki z mężem, 

syna z żoną, wnucząt, prawnucząt i całej rodziny. 

31.12.2018 PONIEDZIAŁEK – VII DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 Za ++ Adelę i Ryszarda Czogała. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (21). 

17:00 Za + Mariana Hryniewicza w rocznicę śmierci z prośbą o szczęście wieczne. 

Konc. Za + Stefana Płudowskiego. 


