
10:00 Za + Jana Matejka w 1. rocz. śmierci o pokój duszy i łaskę nieba. 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (6). 

11:30 W int. Danuty i Marka Klimas z ok. 30. rocz. małżeństwa z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia – int. od 

dzieci. 

Konc. W int. Pawła Nocoń z ok. 28. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (6). 

7.1.2020 WTOREK – DZIEŃ POWSZEDNI 

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

oraz za tych, którzy się polecają naszym modlitwom. 

Konc. W int. Pawła Nocoń z ok. urodzin. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (7). 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (7). 

8.1.2020 ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Julii z ok. 10. rocz. urodzin i Leona Chirowskich z prośbą o dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów. 

Konc. W int. Emilii Ośko z ok. 10. rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę 

Matki Bożej i Anioła Stróża. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (8). 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (8). 

9.1.2020 CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 Za + Marcina Być – int. od rodziny z Zamościa. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (9). 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (9). 

Konc. Za + Jana Tomaszewskiego w 30. dzień po śmierci. 

10.1.2020 PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. o. Idziego z prośbą o potrzebne łaski – int od znajomych. 

Konc. Za + Klarę Jabłońską – int. od rodziny Kuliberdów z Częstochowy. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (10). 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (10). 

11.1.2020 SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI 

7:00 W int. Parafian. 

Konc. Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (11). 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (11). 

17:30 Za + Jana Pawlas w 30. dzień po śmierci. 

12.1.2020 NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

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

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (12). 

10:00 Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (12). 

11:30 Za + mamę Franciszkę Wasiura o łaskę nieba. 

Konc. Za + Sławomira Gajosa. 

17:30 Za ++ Joachima Garczorz w 3. rocz. śmierci oraz z rodziny Garczorz z prośbą o łaskę 

nieba dla nich. 

Kancelaria czynna: 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 Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

5. stycznia 2020 roku 

Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła 
Wielka tajemnica wiary 

„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). 

INFORMACJE BIEŻĄCE 5-12.1.2020 

Z miłości przeznaczył nas Bóg dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 

Chrystusa. 

Dziś po mszy św. o godz. 10:00 z Jasełkami wystąpią Dzieci Maryi, a mszy 

św. o godz. 11:30 towarzyszył będzie chór z Nysy. Po mszy św. koncert kolęd. 

Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym 

w Gliwicach odbywają się wybory Prezydenta Miasta. 

W poniedziałek przypada uroczystość objawienia Pańskiego – Trzech Króli. 

Msze św. w porządku niedzielnym. Nie będzie nabożeństwa popołudniowego. O 

godz. 14:00 w Gliwicach rozpocznie się Orszak Trzech Króli – początek 

niebieskiego strumienia przy dworcu PKP. 

W czwartek od godz. 18:00 do godz. 19:00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

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

W przyszłą niedzielę o godz. 8:00 msza św. z udziałem członków FZŚ i 

RMF. Po mszy św. o godz. 10:00 z Jasełkami wystąpią Dzieci z Przedszkola 

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

Katowic. Po mszy św. koncert kolęd. 

Do nabycia jest Gość Niedzielny w cenie 6 zł i Gazetka Parafialna. 

Uwaga! W Parafii trwa Wizyta Duszpasterska. Kolędę prowadzi pięciu 

kapłanów według rozpisanego planu. Prosimy o przygotowanie stołu nakrytego 

obrusem na nim krzyż i świece. 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. 

Ze względu na Kolędę od wtorku do piątku włącznie nie będzie mszy św. 

o godz. 17:30, a kancelaria czynna będzie tylko w piątek w godzinach od 

8:00 do 9:00. 

http://www.franciszkaniegliwice.pl/


Kolędę od wtorku do piątku włącznie rozpoczniemy o godz. 16:00, w 

pozostałe dni o godz. 15:00. 

Plan Kolędy do niedzieli włącznie: dziś 5.01 Sportowa i H. Modrzejewskiej; 

poniedziałek 6.01 Hutnicza i św. S. Kostki; wtorek 7.01 Franciszkańska, 

Paulińska i Św. Cecylii; środa 8.01 Robotnicza, W. Pola i Gdańska; czwartek 

9.01 Odlewników, S. Szczepanowskiego, Olszynki, J. Baildona, i Przewozowa; 

piątek 10.01 Krzywa i Królowej Jadwigi; sobota 11.01 Jagiellońska nr 9-31 i 

16-32 oraz Św. Katarzyny; niedziela 12.01 Jagiellońska 34-50, Królewskiej 

Tamy i kolęda uzupełniająca. 

Trwajmy w radości Narodzenia Pańskiego. Niech obecność 

Nowonarodzonego Syna Bożego napełnia nas pokojem i wszelkim dobrem. 

Żegnamy parafian: Jerzy Sonnek (1965), Marzena Patrzałek (1967), Irena 

Grabowska (1933), Leokadia Dajnowicz (1933). Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 

pokoju wiecznym. Amen. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI JUŻ 6 STYCZNIA 

Dnia 6 stycznia wypada katolicka uroczystość Objawienia Pańskiego, zwane 

w Polsce potocznie Świętem Trzech Króli. Upamiętnia ona pokłon złożony przez 

trzech Mędrców (magów) ze Wschodu nowo narodzonemu Jezusowi. 

Trzej królowie przybyli na narodzenie Chrystusa po tym, jak ujrzeli gwiazdę 

(niewyjaśnione do dziś wyjątkowe zjawisko astronomiczne), która wskazała 

miejsce narodzin Króla Żydowskiego w Betlejem. Według Ewangelii, mędrcy 

ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę. Trzech Króli to jedno z ważniejszych 

świąt w Kościele katolickim, ponieważ upamiętnia hołd złożony przez pogan 

Synowi Bożemu. 

W tym dniu aż w 872 

miejscowościach w Polsce i 18 za 

granicą, od Warszawy po Kibeho w 

Rwandzie i Santa Clarę na Kubie, 

przejdą 6 stycznia Orszaki Trzech Króli, 

największe uliczne jasełka na świecie. 

Warszawski Orszak poprowadzi kard. 

Kazimierz Nycz, a dołączy do niego 

prezydent Andrzej Duda z małżonką. 

W poniedziałek 6 stycznia 2020, jak 

co roku, Orszaki wyruszą za Trzema 

Królami w drogę do Stajenki. Aktorzy 

orszakowych scen będą mówili słowami polskich kolęd oraz śpiewali. 

Prowadzeni przez Gwiazdę, dotrą do Nowonarodzonego, aby pokłonić Mu się i 

wyrazić naszą miłość kolędą. 

Orszaki Trzech Króli przejdą w tym roku pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, 

które jest fragmentem refrenu kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. 

Będziemy dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej 

Ojczyzny, za Cud na Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu oraz za cuda, które 

zdarzają się wokół nas i których doświadczamy na co dzień – wyjaśnia Jolanta 

Stachacz, rzeczniczka prasowa i koordynatorka ogólnopolska Orszaku Trzech 

Króli. Dziękczynienie będzie też dotyczyć zbliżającej się beatyfikacji kard. 

Stefana Wyszyńskiego. 

Patronami wydarzenia są w wielu miastach prezydenci i burmistrzowie oraz 

marszałkowie województw i starostowie. W inicjatywę publicznego świętowania 

Bożego Narodzenia i Orszaku Trzech Króli włączy się także wiele organizacji 

społecznych, harcerskich i innych. 

Przekaz i forma Orszaku Trzech Króli są na tyle atrakcyjne, że każdego roku 

na orszakowej mapie przybywa ok. 100 nowych miejscowości. Pierwszy Orszak 

Trzech Króli wyruszył w 2009 r. z Placu Zamkowego na Nowe Miasto w 

Warszawie. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w szkole 

Żagiel prowadzonej przez Stowarzyszenie Sternik. Od tego czasu wydarzenie 

rozrosło się na wielką skalę. 

Ta idea ogarnęła całą Polskę i rozlewa się na świat. Jest to piękna idea 

jednoczenia ludzi wychodzących z domów na ulice, aby razem śpiewać kolędy. 

To daje nadzieję, że w małych grupach społecznych może powstać inicjatywa, 

która zapali do działania innych. To niebywałe, że w tak krótkim czasie idea, 

która jednoczy, bo jest apolityczna, dociera do tak dużych mas ludzi – powiedział 

Piotr Giertych, pomysłodawca Orszaku Trzech Króli. 

Orszak Trzech Króli zaliczany jest obecnie do największych ulicznych jasełek 

na świecie. W ub. roku wzięło w nim udział ok. 1,2 mln uczestników w niemal 

800 miejscowościach w Polsce i za granicą. 

INTENCJE MSZALNE 5-12.1.2020 

5.1.2020 NIEDZIELA – DRUGA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

8:00 W int. Ludwiki Kaliciak z ok. 84. rocz. urodzin z podziękowaniem za wszelkie łaski i z 

prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia. 

Konc. Za + Józefa Wzorek – gregorianka (5). 

10:00 Za + Orestę Przybylską w 30. dzień po śmierci. 

11:30 W int. Marty Tomczyk z ok. 2. rocz. urodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła 

Stróża 

Konc. Za + Józefa Donat w 3. rocz. śmierci. 

17:30 Do Dworu Niebieskiego w int. męża Janusza (5). 

6.1.2020 PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI 

8:00 Za + żonę Anielę Gontarewicz w 10. rocz. śmierci, aby dobry Bóg dał jej łaskę nieba. 

Konc. Za ++ Andrzeja i Aleksandra Radwańskich. 

Konc. Za + mamę Rutę Petrycką w 4. rocz. śmierci, ojca Rudolfa Slonina i pokrewieństwo z 

obu stron. 


