
7.1.2019 PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (28). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (6). 

17:00 Za + Janinę Bączek – int. od Zofii Macheta z synami. 

8.1.2019 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 Za ++ rodziców Helenę i Romana oraz z rodzin Szuper, Brzyskich, Bem i Klimek. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (29). 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (7). 

17:30 Za + Sławomira Gajosa – int. od uczestników pogrzebu. 

9.1.2019 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 W int. Emilii Ośko z ok. 9. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. W int. Julii i Leona z ok. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki 

Bożej i Aniołów Stróżów. 

Konc. Za ++ rodziców Hildegardę i Jana Hęcińskich – gregorianka (30). 

17:30 Za + Stefanię – gregorianka (8). 

10.1.2019 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. Za ++ Adelę i Ryszarda Czogała. 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (9). 

17:30 Za ++ Joachima Garczorz w 2. rocz. śmierci i z rodziny. 

11.1.2019 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 Za ++ poleconych przez składających ofiarę do skarbony. 

Konc. Za + Stefanię – gregorianka (10). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

17:30 Za + Józefę Motyka – int. od uczestników pogrzebu. 

12.1.2019 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7:00 Za + Stefanię – gregorianka (11). 

Konc. Za + Franciszkę Podwórną. 

13:00 W int. Jakuba Pawlusia z ok. 18. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu. 

17:30 W int. Krzysztofa Wojtynek z ok. 6. rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opieke Matki Bożej i Anioła Stróża. 

13.1.2019 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

8:00 Za żyjących i ++ członków FZŚ, w intencji ich rodzin i o nowe powołania. 

10:00 Za + Stefanię – gregorianka (12). 

11:30 Za ++ syna Tadeusza Kaliciaka, męża Józefa, brata Stanisława, rodziców z obu stron i 

za dusze w czyśćcu cierpiące. 

17:30 Za ++ Grażynę Zyner i z rodziny Gołaszewskich. 

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 – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Trzech Króli i Dzień Misyjny 

6. stycznia 2019 roku 

Rok Ducha Świętego – W mocy Ducha 

INFORMACJE BIEŻĄCE 6-13.1.2019 

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło 

i chwała Pana rozbłyska nad tobą. 

Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Po mszy św. o godz. 

10:00 z Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola Irysek, a mszy św. o godz. 

11:30 towarzyszy orkiestra z Brzezinki. Po mszy św. koncert kolęd i okazja do 

wspólnego kolędowania. Od godz. 14:00 w Gliwicach Orszak Trzech Króli – 

początek przy dworcu PKP. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. 

W Parafii trwa Kolęda. W dni powszednie od godz. 16:00, w soboty i 

niedziele od godz. 15:00. Prosimy o przygotowanie stołu nakrytego obrusem, z 

krzyżem i świecami. Dzieci szkolne przygotowują zeszyt z katechezy. Prosimy o 

oczekiwanie na kapłana. Dzwonimy tylko dzwonkiem ręcznym. Woda święcona 

wystawiona jest w korytarzu klasztornym. 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. 

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

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

Sakramentu z okazją do spowiedzi św. 

W sobotę o godz. 6:30 Godzinki ku czci Matki Bożej. 

W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego i kończy się okres 

Narodzenia Pańskiego. O godz. 8:00 msza św. z udziałem wspólnoty FZŚ. Po 

mszy św. o godz. 10:00 Jasełka „Niespodzianka”. Mszy św. o godz. 11:30 

towarzyszył będzie Zespół Noet Plus z Borek Wielkich. Po mszy św. koncert 

kolęd i okazja do wspólnego kolędowania. Nie będzie nabożeństwa 

popołudniowego. 

Polecamy Gazetkę Parafialną i Gościa Niedzielnego. 

Plan Kolędy do niedzieli włącznie: 

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

poniedziałek 7.01.2019 Bł. Czesława nr 46-92, Gdańska; 

wtorek 8.01.2019 Franciszkańska, Królewskiej Tamy, Przewozowa; 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


środa 9.01.2019 Odlewników, S. Szczepanowskiego, Olszynki, Paulińska, 

Św. Cecylii; 

czwartek 10.01.2019 Hutnicza, Św. S. Kostki; 

piątek 11.01.2019 Robotnicza, W. Pola; 

sobota 12.01.2019 H. Modrzejewskiej, Sportowa boisko i nr 22, 19, 18; 

niedziela 13.01.2019 Sportowa 1-16 i kolęda uzupełniająca. 

Istotą dzisiejszej uroczystości jest pytanie o odwagę: czy stać nas na to, by tak 

jak Mędrcy, Królowie, Magowie pragnąć widzieć szerzej i wyruszyć w drogę? 

Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w drodze na spotkanie z Panem. 

Żegnamy parafian: Weronika Kamińska (1927), Stanisław Jasielonis (1960). 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. Amen. 

OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI 
Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w 

Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, 

wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z 

najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy 

ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki 

sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w 

daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. 

Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził 

się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako 

miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. 

Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie 

wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. 

Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zjawienie się, ukazanie się 

bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia 

pada na Trzech Królów. Pokłon magów-mędrców, których do Jezusa przywiodła 

gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został 

poruszony narodzeniem Chrystusa. Przybywają do Niego poganie (mędrcy), aby 

oddać cześć Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki 

rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. 

Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często 

spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 

2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, 

historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i 

Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry. 

Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów 

Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki 

Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów 

pochodził z Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: „Królowie 

Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą 

Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby”. 

Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na 

podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich 

też powszechnie przedstawia ikonografia. 

Prorok Izajasz nie pisze wprost o 

królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, 

ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: 

„Zaleje cię mnogość wielbłądów, 

dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni 

przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło” 

(Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas 

na wagę złota. Należały bowiem do 

najkosztowniejszych darów. 

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca 

się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy 

drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu 

przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. 

Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on miejscem 

modlitwy. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona 

Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: 

(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi 

po łacinie: Christus Mansionem Benedicat 

Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. W ikonografii od czasów 

wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie Wschodu 

w barwnych, częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują korony. 

Ta uroczystość jest także świętem misyjnym, Dniem Modlitwy i Pomocy 

Misjom. Tegoroczne hasło „Mocni Duchem dla Misji” przypomina, że właśnie to 

Duch Święty jest podmiotem, głównym sprawcą misji. „Wszystko, co my 

czynimy pomagając, czy misjonarze i misjonarki pracujący po krańce ziemi, 

czynimy mocą Ducha Świętego, aby sobie nawzajem pomagać”. 

INTENCJE MSZALNE 6-13.1.2019 

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). 

Modlitwa i błogosławieństwo rocznego dziecka: Marta Tomczyk. 

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


