
28.1.2019 PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

7:00 Za + męża Józefa Mencel w 37. rocz. śmierci o łaskę nieba. 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (27). 

17:30 Za + Zdzisława Brzezińskiego w 4. rocz. śmierci z prośbą o Miłosierdzie Boże. 

29.1.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Agnieszki Kolano z ok., 50. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże  

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (28). 

17:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski i Matki 

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

30.1.2019 ŚRODA – WSPOMNIENIE ŚW. HIACYNTY MARISCOTTI, DZIEWICY 

7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (1). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (29). 

17:30 Za ++ Irenę Plesnar, rodziców i rodzeństwo z obu stron o wieczną radość dla nich. 

31.1.2019 CZWARTEK – WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA 

7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (2). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (30). 

17:30 W int. Jakuba Jankowskiego z ok. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego dla niego 

oraz w pewnej intencji. 

1.2.2019 PIĄTEK – PIERWSZY MIESIĄCA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (3). 

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

nasze osobiste – int. od Róż Różańcowych. 

Konc. W int. Edyty Masztalerz z ok. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą o 

dalsze oraz o błog. Boże, dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia w rodzinie. 

2.1.2019 SOBOTA – PIERWSZA MIESIĄCA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO, M.B. 

GROMNICZNEJ 

9:00 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 + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (4). 

17:30 Za ++ Marię i Józefa Gut, ich zmarłe dzieci i za dusze w czyśćcu cierpiące o radość 

nieba dla nich. 

Konc. Do Miłosierdzia Bożego za ++ Mariannę i Kazimierza Karolewskich w 13. i 3. rocz. 

śmierci z prośbą o radość życia wiecznego. 

3.2.2019 NIEDZIELA – CZWARTA ZWYKŁA 

8:00 Za + Jana-Edwina Radwańskiego. 

10:00 Za ++ Mariannę i Jana Sitkowskich, Bogdana Prokop i rodziców z prośbą o radość 

nieba. 

Konc. Za ++ rodziców Kazimierę Ciąpała, Rozalię i Józefa Stępień i brata Pawła o dar nieba. 

11:30 W int. Marii Ziarno z ok. 80. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata życia (Te Deum). 

17:30 Za + Anielę Buryło w 25. rocz. śmierci – gregorianka (5). 

Kancelaria czynna: wtorek 16:00-18:00, środa 18:00-19:30, piątek 8:00-9:00 i 16:00-18:00 

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 Trzecią Zwykłą 

27. stycznia 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 27.1-3.2.2019 

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie 

płaczcie! 

Dziś mszy św. o godz. 10:00 towarzyszy dziecięcy Zespół CanTITO ze Studia 

Artystycznego Maciej z Zabrza, a o godz. 11:30 towarzyszy orkiestra dęta KWK 

Sośnica. Po mszach św. koncerty kolęd i okazje do wspólnego kolędowania. Nie 

będzie nabożeństwa popołudniowego. 

W środę o godz. 7:00 msza św. szkolna. O godz. 16:00 spotkanie 

ministrantów i Marianek. O godz. 18:00 spotkanie Bractwa Pisma Świętego. 

W czwartek po mszy św. wieczornej do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W piątek – Pierwszy miesiąca – na godz. 9:00 prosimy mężczyzn i 

młodzieńców do pomocy przy poskładaniu Stajenki Betlejemskiej. O godz. 17:00 

adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej, o 

godz. 17:30 msza św. z homilią i nabożeństwem Pierwszego Piątku. O godz. 

18:30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych, a w salkach 

spotkanie młodzieży. 

W sobotę – Pierwszą miesiąca – Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej 

Gromnicznej. Msze św. z poświęceniem gromnic o godz. 9:00 i 17:30. W tym 

dniu ogólnopolska zbiórka do puszek przeznaczona na zakony klauzurowe. O 

godz. 8:00 Godzinki, a następnie modlitwa różańcowa ze zmianą tajemnic 

różańca św. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. O godz. 17:00 nabożeństwo ku 

czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Błażeja, biskupa i 

męczennika. Po mszach św. błogosławieństwo świec i wiernych ku czci św. 

Patrona, chroniące przed chorobami gardła. 

Spotkania katechumenów odbędą się w pierwszym i ostatnim tygodniu lutego. 

Dziękujemy za ofiary złożone na witraże. Zebrano kwotę 2485 zł. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego z filmem p.t. „Bóg nie 

umarł 2”. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Niech nic w nas nie zburzy Pokoju, który zwiastowali Aniołowie w Betlejem. 

Pomimo, iż kończy się radosny czas Bożego Narodzenia, to niech serca nasze 

ogarnia pokój i radość z tego, że Bóg nieustannie jest pośród nas. 

Żegnamy parafian: Teresa Śmiglewska (1953), Bronisław Podhorodecki 

(1928). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj 

im świeci. Amen. 

PRZEDŁUŻONY OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 
Okres Bożego Narodzenia to drugi po Adwencie i jednocześnie najkrótszy 

okres w roku liturgicznym. W zależności od układu kalendarza trwa od 14 do 20 

dni. Rozpoczyna się uroczystością Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), a kończy 

niedzielą po Objawieniu Pańskim (niedziela po 6 stycznia). Jest to jednak bardzo 

ważny czas w Kościele. O jego znaczeniu świadczy choćby to, że w okresie 

Bożego Narodzenia przypadają aż trzy święta nakazane 

1. Boże Narodzenie (25 grudnia). 

2. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 stycznia). 

3. Objawienie Pańskie (6 stycznia). 

W okresie Bożego Narodzenia Kościół wspomina i rozważa przede wszystkim 

tajemnicę Wcielenia. Mówi ona o tym, że Bóg, aby nas zbawić, sam staje się 

człowiekiem. Przychodzi na świat jako bezbronne i delikatne dziecko, aby 

pokazać, jak bardzo nas kocha i że nie musimy się Go bać. Tajemnica Wcielenia 

to jedna z największych tajemnic naszej wiary. Mówi o niej Skład Apostolski 

oraz 4. prawda wiary. 

Dlatego najważniejszym dniem w tym okresie jest Boże Narodzenie. To – 

obok Wielkanocy – największa uroczystość w roku kościelnym. 

Przygotowujemy się do niej przez cały okres Adwentu. Bezpośrednio zaś 

poprzedza ją nowenna. Uroczystość Narodzenia Pańskiego posiada również 

swoją oktawę, która przedłuża czas świętowania na osiem kolejnych dni. 

Inną ważną uroczystością w okresie Bożego Narodzenia jest Objawienie 

Pańskie, nazywane również Świętem Trzech Króli. Przypada ono 6 stycznia i jest 

najstarszym świętem chrześcijańskim. Zostało ustanowione już w III w. na 

pamiątkę hołdu, jaki trzej mędrcy złożyli Dzieciątku Jezus. W osobach tych 

trzech mędrców wszystkie ludy całego świata, a wśród nich również my sami, 

składają pokłon Wcielonemu Bogu – Jezusowi Chrystusowi. 

W okresie Bożego Narodzenia, obok tajemnicy Wcielenia, wspominamy 

również dzieciństwo oraz początki publicznej działalności Jezusa, takie jak: 

ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni i nadanie Mu imienia, odnalezienie 12-

letniego Jezusa w świątyni oraz Chrzest Jezusa w Jordanie. 

W liturgii w tym czasie obowiązuje kolor biały. W kościołach są ubierane 

choinki oraz wystawiane żłóbki. Podczas nabożeństw śpiewa się kolędy, 

wystawia Jasełka. W Polsce czas śpiewania kolęd przedłużony jest poza okres 

Bożego Narodzenia – aż do 2 lutego, czyli Święta Ofiarowania Pańskiego. 

NIECH TRWAJĄ W NAS POKÓJ I RADOŚĆ NOCY BOŻEGO NARODZENIA 

Aniołowie w chrześcijańskiej tradycji są nierozdzielnie złączeni z 

narodzeniem Jezusa w Betlejem. Wobec wizji anioła pasterze reagują lękiem. 

Trwoga, lęk jest reakcją na spotkanie tajemnicy. Trwoga świadczy o tym, że 

pasterze zostali dotknięci ukazaniem się anioła. Nie pozostają wyłącznie 

zwykłymi widzami lub obserwatorami. Zostają wciągnięci w święte 

wydarzenia… Trwoga ta otwiera na to, co nieznane i nieprzewidzialne. Anioł 

uspokaja pasterzy. Nie bójcie się! Nie bój się, nie lękaj się, to jedno z 

najczęstszych wezwań, jakie Bóg kieruje do człowieka w Biblii. Anioł nie 

przychodzi z nieba, by trwożyć, ale przeciwnie, wnieść pokój i radość. 

Trwoga i radość są dwoma zasadniczymi uczuciami, jakich doświadczyli 

pasterze i jakich doświadcza każdy człowiek w zetknięciu z tajemnicą Boga. 

Wydaje nam się, że trwoga i radość są przeciwieństwami, a przecież są ze sobą 

ściśle związane. Trwoga jako reakcja konsternacji otwiera nas na głębokie 

doświadczenie radości. Nie jest to tania radość, lecz radość, która gruntownie 

przemienia nasze życie. Radość jest wzniosłym uczuciem. Porusza nasze serce, 

unosi je ku górze. Sprawia, ze bije ono szybciej i staje się większe. 

Śpiew aniołów łączy niebo z ziemią i całym kosmosem, rzeczywistość boską 

z ludzką, chwałę Bożą z ziemskim pokojem. Z kolei pokój, który zwiastuje 

ludziom anioł, oznacza nie tylko harmonię, lecz także spokój, pokój duszy. Bóg, 

stając się człowiekiem, sprawia, że w niespokojnym sercu człowieka zaczyna 

gościć pokój, który uzdrawia jego wewnętrzne rozdarcie… 

Pokój, który przychodzi na ziemię wraz z Jezusem, to pokój w ludziach, nie 

tylko pośród nich, lecz w nich samych. Taki pokój prowadzi do harmonii między 

różnymi siłami tkwiącymi w człowieku, między jego dobrymi i ciemnymi 

stronami, między umysłem i popędem, a wreszcie między jego upodobaniami 

duchowymi i światowymi 

Ostatecznie to sam nowonarodzony Jezus jest pokojem (por. Ef 2, 14-16). 

Orędzie aniołów zawiera jeszcze jeden radosny przekaz. Bóg ma upodobanie w 

ludzkich sercach. To Jego miłosierne, czułe, współczujące serce sprawia, że rodzi 

się na ziemi i staje się jednym z nas. Otwierając przed nami swe serce, zaprasza 

do zanurzenia się w Nim i naśladowania Go. 

INTENCJE MSZALNE 27.1-3.2.2019 

27.1.2019 NIEDZIELA – TRZECIA ZWYKŁA 

8:00 Za + Stefanię – gregorianka (26). 

10:00 W int. Katarzyny Gaworek z ok. 3. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła 

Stróża dla niej. 

11:30 Za ++ Eugenię i Bogusława Górecznych w 7. i 26. rocz. śmierci oraz Franciszka 

Oryszczyn o radość życia wiecznego dla nich. 

Konc. Za ++ wujka Mariusza i dziadka Bolesława Sidor o dar nieba. 

Chrzest święty: Nicolas, Hiczkiewicz, Wiktoria Woźniczka-Więckowska. 

17:30 Za + Józefę Motyka w 30. dzień po śmierci. 


