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I czytanie Iz 11, 1-10; II czytanie: Rz 15, 4-9; Ewangelia: Mt 3, 1-12.

 Przed nami Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg w swej łasce
zachował Maryję w czystości od grzechu pierworodnego.
W tym dniu Maryja zaprasza nas do skarbca bożych łask,
chce dzielić się  z nami Jego miłosierdziem, Jego
przebaczeniem na Bożą miarę przeobficie
rozrzutną.
  Z dniem 8 grudnia, wiąże się objawienie, które
miało miejsce przed 60 laty we Włoszech. W latach
1947-76 pielęgniarka Pierina Gilli doświadczała
objawień Maryi w miejscowości Montichiari-Fon-
tanelle. Podczas piątego objawienia, 22 listopada
1947 r., Matka Boża powiedziała, że 8 grudnia w samo
południe, zjawi się w kościele i będzie to Godzina Łaski
wyjaśniając: "Godzina Łaski będzie wydarzeniem
wielkich i licznych nawróceń. Dusze zatwardziałe
i zimne jak ten marmur zostaną poruszone łaską bożą
i staną się znów wierne i miłujące Boga".
  Podczas swojego przyjścia 8 grudnia 1947 r. potwierdziła
dogmat Kościoła o swoim Niepokalanym Poczęciu

(ogłoszony w 1854 r.) mówiąc: "Ja jestem Niepokalane
Poczęcie". Powiedziała też: "Życzę sobie, aby każdego
roku, 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski
dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone
łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia",

a także: "Mam przygotowany bezmiar łask dla
wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje
życzenia biorą sobie do serca". Na zakończenie  po-
wiedziała: "Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny Łaski."
 Pamiętajmy więc o modlitwie w tym dniu, w tej
godzinie, w domu czy we wspólnocie. Możemy  mieć

udział w wielkiej radości Maryi wylewania bożych łask.
Zapraszajmy Ją wszędzie tam, gdzie sami jesteśmy bezsilni
- w każdy zakątek świata, gdzie potrzeba bożego światła.

P.S. W codziennych modlitwach polecajmy opiece Maryi
dusze poświęcone Bogu, które są Jej szczególną troską,
a które chce obdarzać łaskami odnowienia powołania,
dochowania mu wierności i wielkim pragnieniem świętości.

 

Zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo "Godziny Łaski" w czwartek,
8-go grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej) od 12.00 do 13.00.

Barbara

Godzina Łaski dla świata - 8 grudnia, godzina 12.00

 Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii święto patronalne
Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tej oliwskiej
uczelni kształcą się przyszli kapłani. To właśnie oni, po
zakończeniu seminaryjnej formacji, mają „iść i głosić”
Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię wśród wiernych naszej
Archidiecezji i realizować zadanie przypomniane przez
papieża Franciszka. Kapłaństwo jest misją, do której
powołuje Bóg. On wybiera i woła tych, których uzna za
odpowiednich. Prawdą jest, że powołanie do kapłaństwa
jest Bożym darem i tajemnicą. Zadaniem wszystkich
wierzących i korzystających z posługi kapłańskiej jest
jednak modlitwa o powołania oraz stwarzanie atmosfery
powołaniowej. Niestety, czasami jest tak, że wobec decyzji
osób zgłaszających się do seminariów duchownych czy
zakonów wyrażane jest wielkie zdziwienie, a nierzadko
także sprzeciw ze strony najbliższych.
 Gdańskie Seminarium Duchowne istnieje od 1957 roku.
Od tego czasu wyszło z niego prawie 600 kapłanów.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za powołania w naszej diecezji.
Aktualnie w naszym seminarium do kapłaństwa
przygotowuje się 60 alumnów. Z uznaniem patrzę na wiarę
i odwagę tych, którzy w tym roku po raz pierwszy prze-

ŚWIĘTO GDAŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
kroczyli seminaryjną furtę. Wyrażam wdzięczność ich
rodzicom za dar złożony Bogu i Kościołowi. Sześcioletnia
formacja kleryków w Seminarium obejmuje kształcenie
ich umysłów i postaw. Dokonuje się to na drodze studiów
filozoficzno-teologicznych, ćwiczeń duchowych w se-
minaryjnej kaplicy oraz licznych praktyk w parafiach,
szkołach, domach dziecka, ośrodkach pomocy społecznej
i w hospicjach. Absolwenci Gdańskiego Seminarium Du-
chownego po otrzymaniu święceń kapłańskich zasilają
przede wszystkim szeregi duszpasterzy pracujących w pa-
rafiach Archidiecezji Gdańskiej. Niektórzy z nich wyje-
żdżają później na misje do innych krajów. Nieliczni zostają
oddelegowani do pracy w instytucjach naszej archidiecezji
oraz na uniwersytetach. Wszyscy oni, gdziekolwiek pra-
cują, mają z oddaniem i odwagą nieść świadectwo o Bożej
miłości i przez sprawowanie sakramentów otwierać innym
źródła Bożego miłosierdzia.
 Dziękuję dziś wszystkim Diecezjanom za duchowe i ma-
terialne wspieranie Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Seminarium istnieje i funkcjonuje tylko dzięki Waszej
ofiarności. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych
środków spoza Kościoła. Przy okazji pozdrawiam licznych
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członków „Towarzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego”, którzy przez regularne ofiary duchowe
i materialne wspierają to dzieło. Wraz z Księdzem Rektorem i całą Wspólnotą seminaryjną dziękuję Wam umiłowani
Diecezjanie za dzisiejszą wspólną modlitwę i ofiary złożone na tacę seminaryjną. Jest to wyraz troski o Kościół i jego
przyszłość, o zachowanie w nas wiary, nadziei i miłości. Seminarium, czyli Księża Profesorowie, Wychowawcy
i Klerycy, potrzebują dobroci Waszych serc i Waszej modlitwy. ks. abp S. L. Głódź

ŚWIATŁO SŁOWA

 Liturgia Słowa składa się z czytań, psalmu i aklamacji.
Fragmenty biblijnych tekstów zostały tak dobrane przez
Kościół, aby doprowadzić czytelnika do Bożej myśli za-
wartej w Pismach natchnionych. W ten sposób odsłania
się starożytna zasada mówiąca, że Pismo Święte tłumaczy
się poprzez Pismo Święte.
 Dzisiejszym przewodnikiem w odczytywaniu Bożego
przesłania można uczynić św. Pawła, który już od pier-
wszych słów fragmentu Listu do Rzymian uczy nas jak
czytać dawne święte teksty i odnosić je do swojego "tu
i teraz". Apostoł pisze: "To, co niegdyś zostało napisane,
napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki
cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali
nadzieję" (Rz 15,4). Św. Paweł zaprasza nas do poznawania
Starego Testamentu, żeby zobaczyć jak w Chrystusie wy-
pełniają się wszystkie proroctwa zapowiadane przed Jego
narodzeniem. To właśnie Zbawiciel jest mostem łączącym
obietnice z ich realizacją.
 Idąc za wskazaniami Apostoła Narodów sięgamy po
proroctwo Izajasza. Nie opowiada ono o bezimiennym
bohaterze w nieokreślonej przestrzeni, lecz wskazuje na
"pień Jessego" Betlejemity, z którego wyrośnie różdżka.
Pień to pozostałość po żyjącym drzewie, które zostało
ścięte. Wystający z ziemi ślad dawnego życia jest już
niepotrzebny, sam z siebie nie przyda się nikomu. Izajasz
zapowiada, że z martwego pnia wyrośnie życie, z korzenia
owego pnia Jessego wyrośnie Odrośl - ze śmierci
powstanie życie.
 Właśnie życie jest atrybutem samego Boga, który ma je
w sobie (por. Mt 22,32; J 1,4). On jest tym, który ożywia
tchnieniem (ruah, pneuma, duch) swoich ust
(por. Rdz 2,7). Na tej Odrośli spocznie to Boże tchnienie

życia i sprawi, że będzie ona nosić w sobie całą potęgę
Bożego Ducha. Tą Odroślą jest Jezus Chrystus, Syn Józefa,
Syn króla Dawida, którego ojcem był Jesse. To właśnie
Chrystus pełen mocy Ducha Świętego przychodzi wypełnić
zapowiedzi Izajasza: sądzić sprawiedliwie, ująć się za bied-
nymi, swoim Słowem upokorzyć wyniosłych i uśmiercić
odrzucających Boga. To mocne działanie Jezusa przyniesie
pokój w Izraelu i na całym świecie. Obrazują to przykłady
sielankowego wspólnego życia stworzeń, które na co dzień
w przyrodzie walczą ze sobą.
 Pierwsze czytanie ukazuje nam Bożą wolę odnośnie każ-
dego i każdej z nas: dotknięci Słowem mamy uśmiercić
w sobie wrogość i podziały, a zwrócić się ku pokojowi.
Wszyscy mamy poznawać zamysły Pana i według nich
postępować. Naszą postawą przed Bogiem jest modlitwa,
czyli przyjazne obcowanie z Nim. W ten sposób już tu na
ziemi mamy okazję żyć tym, co będzie w niebie.
 Św. Paweł zachęca Rzymian i nas, żebyśmy przygarniali
siebie nawzajem, tak jak Chrystus przygarnął nas ku chwale
Boga. A jak On nas przygarnął? Znalazł nas grzesznikami
i swoją Ofiarą oczyścił nas poprzez przebaczenie. To wła-
śnie przebaczenie najmocniej ukazuje chwałę Boga. Zatem
autor Listu do Rzymian zachęca nas do naśladowania
Jezusa w uczynkach miłosierdzia względem bliźnich, którzy
dzielą z nami los grzeszników.
 Tą wielką Bożą chwałę w przebaczaniu win zapowiada
światu św. Jan Chrzciciel. Głosi nadejście Pana cytując
Izajasza i udziela chrztu połączonego z wyznawaniem grze-
chów. To swoiste wielkie rekolekcje dla Izraela, które mają
przygotować grunt na przyjście Mesjasza. Znów mamy
przykład słów dawnych, które "tu i teraz" przez usta Jana
dają nadzieję. Wielu oczekujących wyzwolenia narodowego

Modlitwa za Gdańskie Seminarium Duchowne
 Jezu Chryste Królu Wszechświata, któremu poddane
jest wszelkie stworzenie, stajemy do modlitwy za
wspólnotę Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Tobie zostało zawierzone to dzieło na progu jego
tworzenia, dzisiaj jako Kościół Gdański prosimy, byś
uświęcał, strzegł i prowadził wszystkich, którzy sta-
nowią tę wspólnotę. Boski Pasterzu spraw, by ci,
którzy odpowiedzieli na Twoje "Pójdź za mną" czerpali
miłość i odwagę z Twego boskiego serca. Niech wpa-
trują się w Ciebie - Najwyższego i Wiecznego
Arcykapłana, a dążąc ku kapłaństwu służebnemu
jednoczyli się z Tobą. Prosimy, by dom seminaryjny
nigdy nie był pusty. Przyprowadzaj Tych, których
pragniesz uświęcić jako sługi w Winnicy Kościoła
Gdańskiego. Oświecaj mądrością i roztropnością
Ducha Świętego moderatorów i profesorów, by byli godnymi narzędziami Twojej pasterskiej miłości i pomagali
w odczytywaniu Boskiej woli. Twoje Królewskie Serce niech będzie sercem tej wspólnoty, by nic i nikt nie był w stanie
odłączyć ich od Twojej miłości. Amen.

ciąg dalszy ze str. 1



ks. Krystian Wilczyński

i duchowego przychodzi się nawrócić. W tym gronie są
także faryzeusze i saduceusze - mający od wielu lat wiedzę
o Prawie i o Bogu, a dopiero teraz doświadczają Jego
obecności. Św. Jan kieruje do nich osobiste przesłanie, nie
wahając się nazwać ich postawę po imieniu, żądając
nawrócenia i gotowości na spotkanie Pana.
 Prorok znad Jordanu przygotowuje drogi ludzkie na
prawdziwy chrzest - już nie z wody, ale chrzest z Ducha
Świętego i ognia. Będzie on trwały w swoich skutkach,
a kto go dostąpi zostanie wzięty w posiadanie przez tego
właśnie Ducha i wypalony zostanie w nim obraz Chrystusa.

W ten sposób każdy ochrzczony będzie powołany do
upodobnienia się do Zbawiciela, czyli do przynoszenia Bogu
chwały w przebaczaniu.
 I tak oto dawne słowo jest o naszym dzisiaj. Nie prze-
dawnia się bowiem moc Ducha niosącego pokój i zba-
wienie, tak jak nie przedawnia się nasze powołanie do
jedności, miłości i pokoju.  Obecność Chrystusa
w Eucharystii umacnia nas ochrzczonych w dziełach
miłosierdzia.
 Przyjdź Panie Jezu i naucz nas naśladować Ciebie
w miłosierdziu!

 W niedzielę rozpoczęliśmy w Kościele czas Adwentu,
dlatego od poniedziałku do piątku mamy możliwość
uczestniczyć w poświęconych Matce Bożej - Roratach.
W tym roku towarzyszą nam rozważania dotyczące Jasnej
Góry, dlatego w naszej Gazetce w czasie Adwentu znajdą
się informacje o kilku polskich sanktuariach Maryjnych,
a na koniec zostaną zebrane wiadomości przedstawiane
między innymi na tegorocznych Roratach i dotyczące
Jasnej Góry. Warto na początku zaznaczyć, że nie da się
opisać wszystkich sanktuariów w Polsce, dlatego zostaną
przedstawione najważniejsze informacje o kilku z nich.
 Jednym z sanktuariów poś-
więconych Maryi jest sanktu-
arium w niewielkiej wsi położonej
na malowniczych terenach
Warmii i Mazur, a mianowicie
w Gietrzwałdzie. To miejsce jest
znane z objawień Matki Bożej,
które trwały od 27 czerwca do
16 września 1877 roku. Maryja
objawiła się dwóm dziew-
czynkom pochodzącym z nieza-
możnych rodzin - trzynastoletniej
Justynie Szafryńskiej i dwunas-
toletniej Barbarze Samulowskiej.
Maryja na pytanie o to kim jest,
odpowiedziała, że jest: "Naj-
świętsza Panna Maryja Niepo-
kalanie Poczęta!". Poleciła także, aby codziennie
odmawiano różaniec. Dziewczynki zadawały Matce Bożej
dużo pytań, między innymi takie: "Czy osierocone parafie
na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów?".
W odpowiedzi usłyszały: "Tak, jeśli ludzie gorliwie będą
się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany,
a osierocone parafie otrzymają kapłanów!".

 Kult Matki Bożej coraz bardziej się powiększał, a do
Gietrzwałdu przyjeżdżało coraz więcej pielgrzymów.
16 września 1877 roku w miejscu, gdzie dziewczynkom
doznawały objawień, umieszczona została kapliczka
z figurą Najświętszej Marii Panny. Z pobłogosławionego
przez Matkę Bożą 8 września 1877 roku wieczorem źró-
dełka pielgrzymi od lat czerpią wodę, która przynosi ulgę
cierpiącym i liczne uzdrowienia. Wydarzenia gietrzwałdzkie
zostały bardzo dogłębnie zbadane. Uznano, że zachowanie
dziewczynek jest jak najbardziej normalne i cechuje je
skromność, szczerość i prostota. Sto lat po objawieniach,

w 1977 r., biskup warmiński
Józef Drzazga, na mocy de-
kretu Prymasa Polski i za
pozwoleniem Stolicy Apo-
stolskiej, wydał dekret za-
twierdzający objawienia gietrz-
wałdzkie jako wiarygodne,
które nie sprzeciwiają się
wierze i moralności chrze-
ścijańskiej.
 Na początku, na terenie
dzisiejszego Sanktuarium Matki
Bożej Gietrzwałdzkiej została
postawiona drewniana kaplica,
a w XV w. zbudowano kościół
gotycki. Pierwszy raz

kapitalnego remontu i dostosowania kościoła do stylu
renesansowego dokonano pod koniec XVI w. Obecny
kształt świątynia przybrała bezpo-średnio po objawieniach
i stopniowo była rozbudowywana. Przed uroczystościami
100-lecia objawień Matki Bożej dokonano renowacji
architektury. Przy prowadzącej do źródełka alejce zostało
ustawionych piętnaście nowych kapliczek różańcowych.
 Na mocy bulli papieża Pawła VI z 2 lutego 1970 roku
Kościół w Gietrzwałdzie otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.

Barbara Majkowska

POLSKIE SANKTUARIA MARYJNE
GIETRZWAŁD

Już za tydzień II Dobroczynny Kiermasz Świąteczny,
w czasie którego będzie można nabyć m.in. słodkie

pierniczki i inne ozdoby Bożonarodzeniowe.
ZAPRASZAMY!



Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
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www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. Rozpoczęcie po wieczornej Mszy Świętej,
czyli o 19.30. Serdecznie zapraszamy.
2. Spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, w poniedziałek o godz. 16.15 w domu parafialnym.
3. Roraty, czyli Msza św. adwentowa ku czci NMP, od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie
Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast wieczorna Msza św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej,
o godz. 18.00. Zachęcamy do przychodzenia na roraty z lampionami. We poniedziałek i piątek po roratach zapraszamy
dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.00 w domu parafialnym.
5. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych
oraz młodzież pracującą.
6. W czwartek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte o 7.30 i 17.00.
O godz. 12.00 zapraszamy na Godzinę Łaski. Rozpoczniemy od zaśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
NMP, a następnie będziemy trwać w adoracji Najświętszego Sakramentu. Więcej o Godzinie Łaski na str. 1.
7. Wyjazd na pielgrzymkę do Pelplina w czwartek o godz. 16.30. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii.
8. Kandydaci do bierzmowania zaczynają w piątek swoje rekolekcje, które potrwają do soboty. Prosimy o modlitwę
w intencji młodzieży i prowadzących rekolekcje.
9. Drugi Dobroczynny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w przyszłą niedzielę. Po każdej Mszy św. będzie można
nabyć pyszne pierniczki i inne ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na pomoc potrzebującym
rodzinom w naszej parafii.
10. Nasi dwaj panowie kościelni kontynuują roznoszenie, poświęconego w ubiegłą niedzielę opłatka na stół wigilijny.
Są oni jedynymi osobami upoważnionymi do tego w naszej parafii. Opłatek można nabyć również w zakrystii.
11. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane
przez "Caritas" w cenie 6 zł - mała i 16 zł - duża.
12. U ministrantów można również nabyć piękne modlitewniki m.in. do Bożego miłosierdzia, w bardzo atrakcyjnych
cenach.
13. Dzisiaj przypada również Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia
jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.
Do puszki w przedsionku można złożyć ofiarę na ten cel.
14. Przedstawiciele rady parafialnej w przyszłą niedzielę będą zbierać do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie
uboższych starszych osób z naszej parafii. Gdybyśmy potrzebowali takiej pomocy lub widzieli kogoś potrzebującego w
sąsiedztwie, to prosimy o zgłoszenie. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty
żywnościowe.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
16. Jest wyłożona również darmowa gazeta "Dobre Nowiny", którą można zabrać. Można wziąć więcej egzemplarzy,
aby rozdać innym. Jest to numer listopadowy, poświęcony wydarzeniu ogłoszenia Jezusa Panem i Królem. Od stycznia
będziemy regularnie otrzymywać ten miesięcznik. Koszt druku to 20 groszy. Będziemy starali się jako parafia wesprzeć
redakcje tej gazety. Dlatego, kto zechce, może wrzucić do skrzynki przy gazetach dobrowolną ofiarę na ten cel.

Zmarł nasz parafianin Stanisław Radosz, l.82, zam. Reja 28. Wieczny odpoczynek…

2. Niedziela Adwentu, 4 grudnia 2016 r.; 8.00 + Maria i Marian Kowalscy; 10.00 + z rodziny Sirko: Bronisława, Bronisław, Jan, Anastazja,
Waleria; 12.00 + mąż Stanisław Obrębski w 19. rocznicę śmierci; 18.30 + Marek, Andrzej, +z rodziny
Poniedziałek, 5 grudnia; 7.30 - w intencji córki Barbary z okazji imienin - o światło i dary Ducha Świętego, o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny; 17.00 + Piotr Adamczewski w m-c po pogrzebie
Wtorek, 6 grudnia - Świętego Mikołaja; 7.30 - o zdrowie dla Ryszarda - intencja od Rady Parafialnej;
17.00 + Marianna i Tadeusz; rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Środa, 7 grudnia - Świętego Ambrożego; 7.30 - w intencji parafian; 17.00 + Urszula Więckowska w m-c po pogrzebie
Czwartek, 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP; 7.30 + Wanda Delke w 27. rocznicę śmierci;
17.00 - dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marii, Lidii oraz całej rodziny
Piątek, 9 grudnia; 7.30 + córka Danuta, rodzice z obojga stron, brat Jan; 17.00 + Józef Twardowski i rodzice z obojga stron
Sobota, 10 grudnia; 7.30 + Regina z okazji rocznicy urodzin; 18.00 + Stanisław Rojek w 2. rocznicę śmierci, brat Antoni

Zapraszamy do codziennej lektury Rozważań Adwentowych prowadzonych
w postaci bloga na naszej stronie www.matkakosciolagd.pl


