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I czytanie Syr 24, 1-2. 8-12; II czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18; Ewangelia: J 1,1-18.

 Wcielenie się Syna Bożego jest do dziś dla wielu ludzi
prawdą nie do przyjęcia. Już od pierwszych wieków
chrześcijaństwa Kościół stawał w obronie Bóstwa i czło-
wieczeństwa Chrystusa. Ostatecznie zdefiniowana
prawda o Jezusie głosi, że w jednej Osobie Jezusa znajdują
się dwie natury: boska i ludzka. Są one niezmieszane,
niezamienione, niepodzielone i nierozłączone - ale
zjednoczone, z zachowaniem właściwości każdej z nich
(Sobór Chalcedoński, 451 r.).
Nie jest to tylko kwestia pojęć. Choćby częściowe odrzu-
cenie tej prawdy, zaważyłoby na całym Objawieniu i wia-
rygodności Jezusa. Dlaczego jednak doskonały Bóg
zechciał uniżyć się do bycia człowiekiem? Z tym pytaniem
uporali się już Ojcowie Kościoła i późniejsi znaczący pisarze
chrześcijańscy. Przede wszystkim Słowo Boga zstąpiło
z Nieba i przyjęło ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, za sprawą
Ducha Świętego, jak wyznajemy: "dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia". Powodem koronnym jest miłość do
człowieka, który po swoim upadku szczególnie jej potrze-
bował. Upadła natura utrzymywała go w ciemnościach
grzechu. Musiał przyjść ktoś ze strony światła, żeby

Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
dokonać wyzwolenia - przyszła sama Światłość. Jezus dał
ludziom wzór świętości, czyli drogę upodobniania się do
Boga. Słowo stało się ciałem, żeby nas uczynić uczes-
tnikami Boskiej natury. Trafnie określił to Św. Tomasz
z Akwinu: "Jednorodzony Syn Boży, chcąc
uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa,
przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowie-
kiem, uczynić ludzi bogami". Tak samo jak
dzieci uczestniczą w naturze rodziców, tak
dzieci Boże mają uczestniczyć w naturze
Boga. Przez grzech było to niemożliwe. Po
Ofierze Chrystusa, dokonanej "za nas i za nasze grzechy"
droga do Komunii (wspólnoty z Bogiem) została otwarta.
  Z czasem pojawiło się pytanie: Czy Jezus musiałby się
wcielać, gdyby człowiek nie zgrzeszył? Szkoła do-
minikańska była zdania, że zgładzenie grzechu było
głównym powodem Wcielenia. Zaś szkoła franciszkańska
uważała, że Bóg zamierzył Wcielenie Syna Bożego, zanim
stworzył cokolwiek. Ostatecznie uznaje się, że motywem
Wcielenia nie było tylko zgładzenie grzechu, ale dobrowolne
udzielanie się Boga swojemu stworzeniu.

ANNO DOMINI 2016
    Od kilku już dni czas odmierzany jest niejako od
początku. Warto więc zatrzymać się przez moment, by
pomyśleć, od jakiego wydarzenia zaczęto liczyć lata. Tym
punktem zwrotnym, który zapoczątkował nową erę
w dziejach ludzkości, było wydarzenie historyczne przyjścia
na świat Jezusa Chrystusa. Odtąd wszystko, co miało
miejsce przed narodzeniem Chrystusa, zaczęto oznaczać:
przed Chr., a po narodzeniu Chrystusa: po Chr. Te ozna-
czenia występowały jeszcze do lat pięćdziesiątych XX w.
 Wprowadzone później: p.n.e. (przed naszą erą) i n.e.

(naszej ery) nie oddają już istoty rzeczy, bo co to znaczy
- naszej ery? jakiej i czyjej? Dziś chyba tylko starsi wiedzą,
że dwie litery A. D. - łac. ANNO DOMINI - to znaczy
ROKU PAŃSKIEGO. Można je spotkać na zabytkach,
rzadziej na drzwiach naszych mieszkań oznaczonych
poświęconą kredą   w święto Objawienia Pańskiego.
  A oto życzenia z Księgi Liczb na Anno Domini 2016:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni
oblicze swe nad tobą, niech cię darzy swą łaską. Niech zwróci
ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.             K. K.

Uroczystość ta obchodzona jest jako święto objawienia
się Syna Bożego poganom. Jakkolwiek Ewangelia nie
zachowała imion Mędrców, tradycja podaje, że byli to:
Kacper, z perskiego - skarbnik; Melchior, z hebrajskiego
- Bóg jest moją światłością; Baltazar, grecka forma - niech
będzie zachowany przy życiu.
C†M†B – symbol wypisywany z okazji uroczystości
Objawienia Pańskiego, który pojawia się na drzwiach
mieszkań. Oznacza błogosławieństwo dla domu i jego
ochronę przed złem. Powstanie napisu jest nawią-

zaniem do pierwszych liter łacińskiego zdania Christus
Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu
domowi).
Msze święte w uroczystość Trzech Króli (w tym dniu
mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św.) będą
sprawowane o godzinie 7.30, 9.30, 11.00, 12.15  i 18.30.

Orszak Trzech Króli w Gdańsku przemierzający
Miasto w dniu 6 stycznia 2016 rozpoczyna się o godz.
11:30.Wyruszy z ulicy Piwnej, sprzed wejścia głównego
do Kościoła Mariackiego. ZAPRASZAMY!

ks. Krystian WilczyńskiUroczystość Trzech Króli (6 stycznia)



  Potoczne rozumienie słowa mądrość skłania nas do
dostrzegania w niej jakiejś wiedzy o rzeczywistości, która
pozwala rozumieć to, co dzieje się wokół nas. Mądrość
ma ścisły związek z uchwyceniem sensu wydarzeń,
przewidywania konsekwencji decyzji, dokonywania
rozsądnych wyborów. Niektórzy utożsamiają ją z wiedzą
naukową, zdobytą własnym wysiłkiem; inni sądzą, że jest
to coś, co ma się od urodzenia. A co na to Boże słowo?
  Dzisiejsze czytania każą nam spojrzeć na Mądrość jako
na osobę. Księga Syracydesa, zresztą nie ona jedyna,
zawiera personifikację Mądrości Bożej: Ona sama się
chwali, przemawia, ukazuje Boga, rozbija namiot w Izraelu.
Traktując Ją jako osobę Syracydes pisze również o Jej
pochodzeniu: jest przedwieczna, istnieje od początku i na
wieki, ciągle przebywa w Bożej obecności, ma mieszkanie
na Syjonie (czyli w świątyni) w Jeruzalem. Można
powiedzieć, że jest równa Bogu i że jest ściśle złączona
z Izraelem.
  Chrześcijańska lektura tego tekstu, w tej Boskiej Mądrości
widzi Jezusa Chrystusa. On przyszedł na świat, żeby ukazać
w pełni Ojca: nauczał o Nim, czynił cuda, wreszcie przeszedł
przez śmierć i zmartwychwstał. Jezus w linii ludzkiej
pochodził z ludu Izraela. Bóg jest Ojcem Jezusa, którego
zrodził przed wiekami. Istnieje od zawsze z Ojcem
i Duchem Świętym, i istnieć nie przestanie. Tam gdzie
Chrystus, tam cała Trójca - Boża obecność pośród Jego
ludu. Prowadzi nas na Nowy Syjon - do Niebieskiego
Jeruzalem, wcześniej oddając życie w Jerozolimie, w Judei.
  Wobec powyższego można z całą pewnością powiedzieć,
że Mądrością Bożą jest sam Chrystus Jezus. On sam nas
oczyszcza i przygotowuje do wejścia w przestrzeń Boga
- zbawia nas.
   W tym kontekście, św. Paweł odsłania nam dzisiaj wielką
godność dzieci Bożych, która została nam udzielona przez
chrzest święty. Oto złączając nasze życie z Chrystusem,

będąc w Niego wszczepieni jak gałązka w drzewo, mamy
udział w Jego uwielbionym życiu. Skoro Zbawiciel jest
Mądrością Bożą, a my jesteśmy w Nim, to i na nas spo-
czywa Duch mądrości. Stąd, jesteśmy powołani, żeby
dysponować tym samym Duchem Świętym, którym został
namaszczony Chrystus Pan. Jesteśmy w Nim wybrani
przez Boga, dla świętości i nieskalaności, którą tylko
Zbawiciel jest nam w stanie przywrócić. Apostoł modli się
za Efezjan, żeby Bóg udzielił im "ducha mądrości i obja-
wienia, w głębszym poznawaniu Jego samego". Rozumieć
to można jako zaproszenie do ścisłej relacji z Jezusem, za
którego pośrednictwem, spotykamy się z samym Bogiem
Ojcem. Jezus udziela nam potrzebnych darów, żeby widzieć
rzeczy głębiej - duchowo.
 O tym wszystkim pisał św. Jan Ewangelista w Prologu
o Słowie. Słowo pochodzące od Boga, które stało się
człowiekiem, jest właśnie Bożą Mądrością w ludzkim ciele.
Oto schodzi do nas w Chrystusie sama Mądrość Boża,
czyli Słowo z umysłu Bożego, przez które wszystko się
stało i zostało uporządkowane. Pełna Mądrości Boża myśl,
wyrażona w Słowie, zamieszkuje w Chrystusie. Gdziekol-
wiek się On pojawił, rozprzestrzeniał Mądrość i moc, której
nie mogły oprzeć się żadne złe moce, żadni "mądrzy" tego
świata, ani żadne zło fizyczne i moralne. Chrystus
mądrością przywracał Boży porządek tam, gdzie głupota
grzechu uczyniła bałagan.
 Jak czytamy u św. Jana, Słowo "przyszło do swojej włas-
ności, a swoi Go nie przyjęli" - to ci, którzy nie uznali
w Chrystusie Zbawiciela. A dalej czytamy: "Wszystkim
zaś, którzy Je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Boży-
mi" - tym, którzy z ducha się narodzili, czyli wszystkim
ochrzczonym. Bądźmy wdzięczni Bogu za przywrócenie
nam drogi zbawienia w Chrystusie. Niech oświeca nas
blask Mądrości Bożej - Słowo będące światłością ludzi.

ks. Krystian Wilczyński

Światło Słowa - 2. Niedziela po Narodzeniu

BETLEJEM - DOM CHLEBA
 W Betlejem znajduje się Bazylika Narodzenia Pańskiego
zbudowana nad grotą, w której ponad dwa tysiące lat temu
Maryja porodziła Syna Bożego. W środku tej groty gwiazda
w posadzce oznacza miejsce, gdzie narodził się Mesjasz,
Zbawiciel świata. Każdy chrześcijanin odwiedzający
miasto, w którym przyszedł na świat Jezus, przybywa tu,
by na chwilę przyklęknąć i dotknąć ze czcią świętej skały
- na chwilę, bo tłumy są tu zawsze ogromne.
 Nieopodal Betlejem jest też Pole Pasterzy. To tu, według
tradycji, anioł oznajmił - jako pierwszym - mężczyznom
pilnującym swych trzód radosną wiadomość, że właśnie
przyszedł na świat długo oczekiwany Mesjasz. Są tu kaplice
i groty, których wnętrze z pewnością przypomina niedaleką
betlejemską jaskinię, w której urodził się Jezus. Ponieważ
jest tu trochę mniej ludzi i spokojniej niż w Bazylice
Narodzenia, warto zatrzymać się na dłużej i spróbować
wyobrazić sobie, w jakich warunkach Maryja powiła
Emmanuela. Raczej nie mają one wiele wspólnego ze

słodką nostalgicznością naszych polskich kolęd.
W środku miejsca jest niewiele. Grota jest niska i dorosły
mężczyzna, taki, jak Józef, ledwo może tu stanąć wypro-
stowany. Skoro jednak dla Świętej Rodziny przybyłej do
Betlejem na spis ludności "zabrakło miejsca w gospodzie",
a dla Maryi właśnie "nadszedł czas rozwiązania", trzeba
było zadowolić się taką właśnie jaskinią jak ta, również
używaną przez pasterzy i zwierzęta, skoro, jak pisze
ewangelista Łukasz, Matka Boża położyła swego Syna
w żłobie, z braku czegoś lepszego. Dla Niej zresztą też nie
było wygodnego miejsca, gdzie mogłaby odpocząć po
trudach podróży i porodu. Ani bieżącej wody. Ani pewnie
nic ciepłego do zjedzenia czy wypicia. A skoro z wnętrza
groty korzystały owce, to pewnie nie było tam też spe-
cjalnie czysto.
 Po ludzku patrząc, można by stwierdzić, że Jezus od
początku nie miał łatwego dzieciństwa: przyszedł na świat
całkiem, jakby Jego Rodzice byli bezdomni, bo grotę trudno



nazwać domem. Zaraz potem Jego Rodzina
musiała uciekać do Egiptu, ponieważ Herod
na wieść o nowonarodzonym królu żydow-
skim w szaleńczym strachu o własne pano-
wanie kazał wymordować wszystkich chłop-
ców do lat dwóch. Z pewnością wielodniowa
podróż pieszo, czy nawet na osiołku, z Nie-
mowlęciem przez pustynię nie należała do
przyjemnych i bezpiecznych. A ponieważ
Józef, jako prosty stolarz, nie był zamożny, to można sobie
wyobrazić, że nawet, kiedy już sytuacja się uspokoiła
i Święta Rodzina mogła wrócić do siebie, Jezus dorastał
w warunkach raczej pozbawionych wygód, nie mówiąc
o jakichś luksusach.
 Ale to właśnie w takim otoczeniu, najbiedniejszym
i najprostszym z możliwych, przyszła na świat "światłość
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka". W

pasterskiej grocie "Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego
chwałę".
 Betlejem oznacza dom chleba. Beit to po heb-
rajsku dom. Jezus przez część swego ziem-
skiego życia nie miał własnego domu, bo
najpierw te narodziny w grocie, potem
emigracja do Egiptu, a z kolei, kiedy jako
dorosły Mężczyzna rozpoczął publiczną

działalność, to też nocował tam, gdzie Go przyjęli: albo
w domu Piotra, albo w miejscowościach, w których akurat
nauczał, albo po prostu w łodzi. Nie miał nic swojego, choć
przecież "bez Niego nic się nie stało, co się stało".
 Niech i dla nas narodzi się Zbawiciel świata, Emmanuel,
Książę pokoju, Słowo i Światłość, w takich warunkach,
jakie mamy i w jakich możemy Go w tym konkretnym
momencie naszego życia przyjąć. Asia



  Drodzy Bracia i Siostry, koniec roku to czas
podsumowań i refleksji. A z drugiej strony to czas snucia
planów i zamierzeń. I ja chciałbym podzielić się z Wami
paroma sprawami, które za nami, i kilkoma, z którymi
przyjdzie nam zmierzyć się w 2016 roku. Chciałbym
podzielić się tym wszystkim z Wami, gdyż sprawy
parafialne są nam wspólne i wszyscy mamy prawo
wiedzieć, co się dzieje.
  Na początku chcę wymienić główne wydatki remontowo
- inwestycyjne poniesione od maja do grudnia 2015 roku:
1. Klapa oddymiająca w kościele wraz z montażem
- 12 500 zł.
2. Sprzęt muzyczny dla chórku (mikser, 3 mikrofony,
statyw, kable) - 2 000 zł.
3. Wykończenie i remont salek w domu parafialnym (m.in.
farby, płyty gipsowe, panele podłogowe, drzwi 2 szt.)
- 2 700 zł
4. Hydraulika i ogrzewanie w domu parafialnym
(m.in. 2 pompy) - 2 400 zł.
Razem:  19 600 zł.
 Na comiesięczne tace inwestycyjne wpłynęło w tych
ośmiu miesiącach 29 315 zł. Pozostałe prawie 10 tysięcy
będzie wykorzystane w 2016 roku. W najbliższych
miesiącach chcemy wykończyć jeszcze jedno duże
pomieszczenie, które ma surowy stan, w domu parafialnym,
a także łazienkę na piętrze. Będą one służyły parafialnym
grupom duszpasterskim. Nie udało się zamontować
instalacji alarmowej w kościele, ale prace już trwają
i z pewnością w styczniu zostanie to wykonane. Zaczęliśmy
remont górnej zakrystii (ministranckiej) w wieży, ale
musieliśmy przerwać, gdyż do wewnątrz przedostaje się
woda i niemożliwe są jakiekolwiek prace malarskie czy
montaż nowych mebli. Część parafian wie, co jest tego
przyczyną. Otóż przez pochyłą stronę wieży, czyli
zachodnią, do środka przedostaje się woda. W niektórych
miejscach wręcz kapie ze ścian. Szukamy rozwiązania
tego problemu. Fachowcy już dwukrotnie próbowali
zdiagnozować jego przyczynę i wszystko wskazuje na to,
że trzeba będzie pokryć tę część wieży tzw. zewnętrzną
folią chemiczną. Dolną, czyli główną zakrystię, chciałbym
również odnowić oraz zabudować nowymi, praktycznymi
meblami, ale na razie z uwagi na powyższy problem trzeba
się z tym wstrzymać.
 Montaż klapy oddymiającej był niezbędny do
przeprowadzenia odbioru budowlanego kościoła. Przed
nami jeszcze trochę prac wykończeniowych, a także
kompletowanie dokumentów, zgód i pozwoleń. Będzie to
wymagało pracy, zabiegów, konsultacji, ale mam nadzieje,
że w nowym roku uda się uzyskać odbiór.
Kolejna sprawa to nasze organy. Niby grają, zewnętrznie

SPRAWOZDANIE GOSPORADCZO - SAKRAMENTALNE PARAFII
ładnie wyglądają, ale niestety wymagają generalnego
remontu. W grudniu specjaliści dokonali dokładnych
oględzin instrumentu. Są to angielskie organy wykonane
około 1860 roku przez firmę Bevington & Sons z Londynu.
Otrzymałem dokładny opis instrumentu wraz z kosztorysem
remontu, którego koszt wyniósłby 65 000 zł. Nie wiem,
czy podejmiemy się tego zadania w nadchodzącym roku.
Nie wiem, jak to zrobimy. Zobaczymy. Gdyby ktoś z Was
znał sponsorów, którzy mogliby wesprzeć nas w remoncie
organów, bardzo proszę o kontakt.
  Napisałem wyżej, że mamy pewne zasoby finansowe
z tac zbieranych w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
Oczywiście nie są to jedyne środki, jakimi dysponujemy.
Również z pozostałych kolekt trochę pozostało, także ofiary
wspominkowe czy opłatkowe, za które serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać  Wam za wszelką ofiarność. Wszystko będzie
wykorzystywane na działania remontowo - inwestycyjne
czy też duszpasterskie w naszej parafii. Jeśli chodzi
o bieżące opłaty, to tak, jak pewnie i Wy wszyscy, musimy
regulować rachunki: za gaz, energię, śmieci, wodę,
ogrzewanie kościoła, i inne. Do tego dochodzi comiesięczne



O miłosierdziu Marii i miłosierdziu Marty
„Miłosierdzie Boże ponad wszystko, co stworzył, przeto
miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę”.
 Podczas swojej publicznej działalności Jezus bardzo szybko
stał się znany. Jego wyjątkowa osobowość przyciągała
wielkie rzesze ludzi, którzy przychodzili do Niego, aby
słuchać Jego nauczania, uzyskać uzdrowienie z choroby
czy po prostu być blisko. Jednak pomimo tłumów, które
Mu towarzyszyły niemal nieustannie, Jezus zawsze miał
czas na indywidualne rozmowy i spotkania z przyjaciółmi.
Do grona przyjaciół Nauczyciela należało też pewne
rodzeństwo z Betanii: Łazarz, Maria i Marta. Święty Jan
pisze: że „Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza”
– całą trójkę. Z każdym z nich miał osobistą relację,
i każdego obdarzał swoim miłosierdziem w wyjątkowy
i niepowtarzalny sposób.
 Pewnego razu, kiedy Jezus przechodził przez Betanię,
Marta zaprosiła Go do siebie do domu na kolację. Kobieta
była obdarzona bardzo praktycznym zmysłem: gościa
trzeba nakarmić, a jedzenie samo przecież się nie przy-
gotuje, dlatego „uwijała się koło rozmaitych posług”.
Natomiast jej siostra miała powołanie bardziej kon-
templacyjne: podczas wizyty siedziała u stóp Mistrza,
zasłuchana w Jego słowa, całkowicie nieświadoma tego,
co się wokół niej dzieje, jakby poza Jezusem nie is-
tniał świat. Innym razem, po śmierci brata, padła do nóg
Nauczyciela, wzruszając Go tym ogromnie, że aż zapłakał;
czy wreszcie podczas kolejnej uczty w Betanii namaściła
stopy Zbawiciela drogocennym olejkiem – na Jego
pogrzeb.
 W Ewangelii nie ma odnotowanych zbyt wielu rozmów
Jezusa z Marią, zapewne rozumieli się bez słów. Natomiast
Jego relacja z Martą była inna: Nauczyciel poświęcał jej
wiele uwagi. Podczas wizyty w jej domu, jak również kiedy
przyszedł ponownie do Betanii po śmierci Łazarza,

cierpliwie tłumaczył Marcie, co jest ważne, na co powinna
zwrócić uwagę, a czym nie warto się przejmować. Mówił
jej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę Bożą?”
 Fascynujące jest to, że Jezus kocha każdego takim, jaki
jest i z każdego potrafi wydobyć to, co w nim najpiękniejsze.
W tym między innymi objawia się Jego miłosierdzie, że
pokazuje nam, co potrafimy robić najlepiej, by Jego miłością
dzielić się z innymi.
 Kiedy myślę o Marii, mam przed
oczami siostry z Monasteru Najświę-
tszej Dziewicy na Pustyni w niedalekim
Grabowcu. Nie wiem czy ktoś potrafi
modlić się piękniej niż one. Zawsze,
kiedy je odwiedzam, jestem przekonana,
że ich adoracje i śpiewy poruszają nie-
biosa - podobnie jak Jezusa wzruszała
klęcząca u Jego nóg Maria - wypra-
szając dla nas tu na ziemi Boże
miłosierdzie.
  Jest to bardzo piękny charyzmat. Jednak równie potrzebne
są osoby, które, jak Marta, są gotowe usługiwać innym:
chorym, niepełnosprawnym, ale też w codziennym, zwy-
czajnym życiu, w domu i w pracy.
  Bardzo lubię jeździć do Grabowca i słuchać przecudnych
śpiewów tamtejszych sióstr lub siedzieć u stóp Jezusa pod-
czas osobistej adoracji w kaplicy w ich monasterze.
I zapominać o całym świecie. Jednak rzadko kiedy mogę
sobie na to pozwolić. Mam dzieci, dom, pracę. Muszę goto-
wać obiady, sprzątać, prać, prasować. I to jest moja droga
do odkrywania piękna miłosierdzia Bożego i mojego,
ludzkiego miłosierdzia. I jestem przekonana, że do mnie
również są skierowane słowa Jezusa: „Jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę Bożą”. Amen, niech się tak stanie. J. Czech

wynagrodzenie pracowników parafii, którym w tym
miejscu serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Ponadto,
jak z pewnością zauważyliście, od około 20 października
mamy włączone delikatne ogrzewanie kościoła. Również
plebania oraz salki duszpasterskie, gdzie odbywa się coraz
więcej różnych spotkań, od października wymagają grzania.
To oczywiście przekłada się na duże rachunki. Dzięki
Waszemu poczuciu odpowiedzialności za kościół
i wspólnotę parafialną możemy bez problemu wszystko
realizować i prowadzić działania duszpasterskie, które
przecież nam wszystkim służą.
  Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, którzy sprzątają
kościół, układają kwiaty i dbają o porządek na placu
i w ogrodzie, jak również o sprawy budowlano-malarskie,
czy elektryczne. Jeśli chodzi o pracę duszpasterską, to
w minionym roku udało się zrealizować kilka ciekawych
inicjatyw. Serdecznie dziękuję księdzu Piotrowi, który
z chęcią podejmuje wiele działań.  Wyrazy wdzięczności

za życzliwość i pomoc kieruję również do Gdańskiej Stoczni
Remontowej.
  Nie będę rozpisywał się o planach duszpasterskich. Była
o nich mowa w liście kolędowym, a o wszystkich dzia-
łaniach będziemy ogłaszać na bieżąco.
  Jeśli chodzi o życie sakramentalne, to w minionym roku
ochrzciliśmy 11 dzieci, do sakramentu bierzmowania
przystąpiło 15 młodych osób, a w sakramentalny związek
małżeński wstąpiły 3 pary. W 2015 pożegnaliśmy roku
45 naszych parafian. Uroczystości Pierwszej Komunii
Świętej w minionym roku nie było.
  Serdecznie za wszystko Wam dziękuję, szczególnie za
ciepłe przyjęcie mnie w parafii i sympatię, której ciągle od
Was doświadczam. Zapraszam do współpracy w two-
rzeniu dobrych dzieł w naszej parafii i dzielnicy oraz
aktywnego udziału w świadczeniu wobec innych, że Jezus
jest miłosiernym przyjacielem, który na każdego czeka
i od nikogo się nie odwraca. Ks. Jan
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tym tygodniu Msze Święte wieczorne będą o godz. 16.00. W sobotę o godz. 18.00.
2. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze Święte w porządku niedzielnym.
3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę - Trzech Króli na Mszy św. o 11.00.
4. Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Prosimy, aby w miarę możliwości przygotować krótki fragment Pisma
Świętego oraz by w miarę możliwości obecni byli wszyscy domownicy. Program kolędy na str. 3.
5. Koncert kolęd w wykonaniu naszego chórku dziewczęcego odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 13.15.
6. Ciekawe koncerty kolęd odbędą również się w innych kościołach:
   Krzysztof Krawczyk - 6.01.2016 (środa - Trzech Króli), godz. 16.30 - w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej
   w Gdańsku-Żabiance; Golec uOrkiestra - 10.01.2016 (niedziela), godz. 16.00 - w Bazylice pw. Św. Brygidy
    w Gdańsku.
7. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.
      W minionym tygodniu zmarli: śp. Wojciech Kaczor, l.60 oraz śp. Zenon Bartel, l. 60. Wieczny odpoczynek...

Niedziela, 3 stycznia 2016 r.
7.30 + mąż Mieczysław; o błogosławieństwo dla Jacka i Marioli; 9.30 + Aniela Synak w 2. rocznicę śmierci;
11.00 + Ryszard Janczur w rocznicę śmierci, Krystyna Janczur, +z rodziny z obojga stron; 12.15 - Józefa i Mieczysław
Wasilewscy w 55. rocznicę ślubu; 18.30 + Mieczysław Sadecki
Poniedziałek, 4 stycznia
7.30 + Jerzy Fryś w m-c po pogrzebie; 16.00 + mąż Jerzy i rodzice z obojga stron
Wtorek, 5 stycznia
7.30 - o zdrowie i błogosław. dla Wiesławy Jankowskiej i jej rodziny; 16.00 - o zdrowie i błogosław. dla Bogusława
Środa, 6 stycznia - Objawienie Pańskie
7.30 + Zofia, Witold, Zbigniew; 9.30 + siostra (zakonna) Bogumiła; 11.00 + Czesław Lewańczyk w 25. rocznicę
śmierci, rodzice i teściowie, rodzeństwo z obojga stron; 12.15 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja
i Jeremiego; 18.30 + Ewelina, Feliks, Helena, Franciszek, +z rodziny
Czwartek, 7 stycznia
7.30 + Józef, Henryk, Sławomir, Regina, Ewa; 16.00 + Leon, Gertruda, Elżbieta
Piątek, 8 stycznia
7.30 + członkowie Żywego Różańca; 16.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Małgorzaty
Sobota, 9 stycznia
7.30 + Leon Mieszkowski i rodzice z obojga stron; 18.00 + Maria Góra w 5. rocznicę śmierci


