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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
Na zakończenie obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski - 19 listopada br., w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
zostanie uroczyście dokonany Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana przez pasterzy
Kościoła w Polsce. Każdy z nas będzie miał okazję dokonać osobistego Aktu Przyjęcia
Jezusa za Króla i Pana w niedzielę Chrystusa Króla (20 listopada), w naszym kościele.
Do tego wydarzenia przygotuje nas nowenna, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek po
Mszy św. o godzinie 18.00. Zachęcam do lektury poniższego komentarza związanego z tym
niezwykłym wydarzeniem. Na kolejnej stronie zamieściliśmy również modlitwę do codziennego
odmawiania, dzięki której lepiej przygotujemy się na Przyjęcia Jezusa jako naszego
Króla i Pana.

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została
zapoczątkowana w związku z wszczęciem w diecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej
Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki,
zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło
dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść
udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus
domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego.
Świadczy o tym choćby ten zapis: Jest ratunek dla Polski:
jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności
przez intronizację, nie tylko w poszczególnych
częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na
czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem
grzechów i całkowitym zwrotem do Boga.
Przyjęcie panowania Jezusa, uznanie Go swym Panem,
ma znaczenie zbawcze. Jest pragnieniem serc Polaków
rozumiejących, że od największych zagrożeń doczesnych
nieskończenie groźniejsza jest utrata zbawienia. Współcześnie zagraża ona coraz większej liczbie ludzi na skutek
odrzucenia prawdy - na skutek odrzucenia Chrystusa,
który jest Prawdą i na skutek odrzucenia Jego prawa
miłości. Stąd pragnienie, aby powszechnej w świecie
detronizacji Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego intronizację.
Przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z założenia
aktem wiary narodu. Celem tego aktu nie jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostatku, ale
poddanie osobistego, rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie według praw
Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, ale nie może stanowić nadużycia Najświętszego Imienia Jezusa do osiągania
celów doczesnych. Jest wyrazem posłuszeństwa
Bogu, czyli odpowiedzią człowieczej miłości na
Miłość Bożą, jest też aktem sprawiedliwości, czyli
oddaniem Bogu tego, co Jemu należne.
Pierwsze w Dziejach Apostolskich wezwanie do
uznania w Jezusie Pana i Mesjasza zostało wypo-

wiedziane przez św. Piotra w dniu Zesłania Ducha
Świętego: Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem [czyli Królem]. To
znaczy, że od Ojca ma Jezus wszelką władzę na niebie
i na ziemi, i wskutek tego jest Królem narodów godnym
czci. Dlatego publiczne i uroczyste przyjęcie panowania
Jezusa, nie może Mu dodać władzy, którą posiada sam
z siebie jako Bóg i Zbawiciel. Jego władza jest niezależna
od jakiegokolwiek stworzenia. Naszym zadaniem jest uznać w wierze, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków
Namaszczonym potomkiem Dawida (Królem-Mesjaszem),
a równocześnie Panem. W Dziejach Apostolskich głosiciele Ewangelii, idąc do pogan nie znających zapowiedzi
dotyczących Mesjasza, wzywają do uznania w wierze,
że Jezus jest Panem, zapewniając, że w ten sposób będą
zbawieni. Tak właśnie czyni Paweł i Sylas w Filippi, gdy
zwracają się do strażnika więzienia: Uwierz w Pana
Jezusa a zbawisz siebie i swój dom.
Ten akt wiary i uznania Jezusa za Zbawiciela i Pana lub
Króla, czy Władcy jest sprawczy, gdyż umożliwia zbawienie człowieka. Tak pisze o tym Apostoł Paweł w Liście
do Rzymian: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus
jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go
wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,

a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Z tekstu wynika, że najbardziej proste wyznanie panowania Jezusa wystarcza do osiągnięcia zbawienia, bo wyraża
ono wiarę, że Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym przez
proroków Mesjaszem. Stąd do istoty aktu przyjęcia Jezusa
za Króla i Pana należy wyznanie z wiarą Jego panowania.
Akt ten oznacza zadanie, które tak określa papież Pius XI
w zakończeniu encykliki Quas primas z 1925 roku: Trzeba
więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka,
którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się
woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie
i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje
w woli, która powinna słuchać praw i przykazań
Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy
pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować
i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele
i członkach jego, które jako narzędzia, lub - że słów
św. Pawła Apostoła użyjemy: jako 'zbroja

sprawiedliwości Boga', mają przyczynić się do
wewnętrznego uświęcenia dusz.
Tak określone zadanie: trzeba, by Chrystus panował,
domaga się najpierw uznania Chrystusa za swego i naszego
Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania
Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia
życia osobistego i społecznego po Bożemu.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła
intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie
polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie.
Jego realizacja zakłada otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie
Mu swego życia, przyjęcie tego, co nam oferuje i dzielenie
się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca,
zawierzenie Mu naszych rodzin oraz realizację Ewangelii
we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego
aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
- do codziennego odmawiania
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa
Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: "przyjdź Królestwo Twoje", wejrzyj na nas stojących
przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy
i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które
okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła
i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków. Amen.

ŚWIATŁO SŁOWA
Księgi Machabejskie w pewien sposób wyróżniają się na
tle Starego Testamentu. Ukazują Izraela w czasie prześladowań przez potomków Aleksandra Wielkiego, w II wieku przed Chrystusem. Wielu Żydów przechodziło do wierzeń pogańskich okupantów, wyrzekało się wiary w Boga
Jedynego, a przyjmując kulturę helleńską wsiąkało w nią
zapominając o dziedzictwie pokoleń Izraela. Same Księgi
Machabejskie nie znalazły się w żydowskim kanonie ksiąg
natchnionych, były bowiem pisane po grecku, a nie w świętym języku hebrajskim. Kościół jednak przyjął je i włączył
do Ksiąg Starego Testamentu, gdyż zawierały cenne nauczanie o zmartwychwstaniu. Właśnie te treści stanowią
dla chrześcijan niezbity dowód, na wiarę w zmartwychwstanie jeszcze przed narodzeniem Chrystusa (por. Dz 23,8).
Tak oto w dzisiejszą niedzielę - Dzień Zmartwychwstania
- poprzez męczeństwo rodziny judejskiej Bóg ukazuje nam
piękne świadectwo pewności wiary w zmartwychwstanie.
Matka i dzieci są gotowi przyjąć każdą mękę, aby pokazać

oprawcom, że Bóg jest mocniejszy i że to On ma ostatnie
słowo. Ich śmierć ma wzbudzić zdziwienie morderców,
spodziewających się raczej błagania o zachowanie życia
doczesnego. I choć Księgi Machabejskie są mocno przerysowane, to jednak prawda z nich płynąca jest pewna - nie
wiemy jak to się stanie (jeszcze Chrystus się nie narodził),
ale Bóg ma władzę po śmierci przywrócić nas do życia.
Psalm jak zwykle koresponduje z poprzedzającym go
czytaniem. Napisany wieki przed dziejami Machabeuszów
nie zawiera wprost idei zmartwychwstania, jednak wyraża
już wiarę w Opatrzność Bożą.
Drugie czytanie skupia się na wierze, co łączy się z poprzednimi tekstami. Wiara jest cechą stron w przymierzu.
Wiara i wierność zobowiązaniom. Św. Paweł przypomina
o wierności Boga i niewierności niektórych ludzi. Zachęca
Tesaloniczan do wytrwałości, do zanurzenia się w miłości
Bożej i w cierpliwości Chrystusa. Tak, tylko Zbawiciel jest
prawdziwie cierpliwy wobec nas. Wie ile Go kosztowaliśmy

i wie jak bardzo jesteśmy niepełnosprawni duchowo. Gdybyśmy byli doskonali, sąd byłby surowszy, a przebaczenie
bardziej powściągliwe. Tymczasem potrzebujemy pomocy
jak zagubiony wędrowiec w obcym kraju, jak chory
w przychodni, jak petent w urzędzie, jak grzesznik w otchłani grzechu.
Niestety przychodzi nam czasem błądzić w wierze. Najlepszym przykładem są saduceusze z dzisiejszej Ewangelii.
Myślenie i logikę tego świata przykładają do spraw
niebieskich. Ograniczają siebie i swoje nauczanie tylko do
rzeczywistości doczesnej, czyniąc Boga zaledwie jakąś
ideą potrzebną do szczęścia na ziemi. Znając Pisma i u-

czestnicząc w kulcie nie sięgają po głębię treści, która odsyła znacznie dalej niż to życie. Dlatego Jezus staje się ich
Nauczycielem. Przypomina Boży zamysł życia wiecznego
sięgającego poza śmierć i poza ten świat. Powołuje się na
Pisma uznawane przez saduceuszów trwających w błędzie.
Jeśli tego w porę nie zrozumieją i nie uznają, że w nim
tkwią - jak uwierzą w Tego, który jest Zmartwychwstaniem
i życiem (por. J 11,25)?
Jezus nie ma czasu do stracenia, ani powodów do niegłoszenia. Nie przestaje być Zbawicielem, także elity narodu. Każdemu zatem potrzeba głosić Dobrą Nowinę. A to,
czy zostanie przyjęta, czy odrzucona, to już zupełnie inna
sprawa.
ks. Krystian Wilczyński

dzień po dniu
DZIEŃ SIÓDMY - NIEDZIELA, 31 LIPCA 2016 r.
MSZA POSŁANIA
Po chłodnej nocy spędzonej na Campus Misericordiae
obudziły nas promienie słońca, które zapowiadały
naprawdę słoneczny dzień. Czekając na ostatni punkt
programu Światowych Dni Młodzieży - Mszę posłania,
wspólnie odmówiliśmy jutrznię, a potem zjedliśmy końcówki
naszego suchego prowiantu. Na pożegnanie mieliśmy
jeszcze okazję zobaczyć z bliska papieża, ponieważ
postanowił pobłogosławić uczestników przejeżdżając
między sektorami. Tłumy uczestniczyły w tej niedzielnej Eucharystii
kończącej Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Nie zabrakło podziękowań papieża, kapłanów i organizatorów. Papież żegnając zachęcał, abyśmy żyli mając w sercu prawdę o miłości Chrystusa względem nas. Podkreślał wierność w miłości Boga wobec nas, który kocha
nas bardziej niż my kochamy samych siebie, wierzy w nas
bardziej niż my w siebie. Papież zdefiniował życie jako
wielki dar, czas, aby kochać i być kochanym. Ojciec Święty
ogłosił też to, na co wszyscy czekali, a mianowicie, gdzie
odbędą się następne Światowe Dni Młodzieży. Papież
zaprosił młodzież do Panamy w 2019 roku.
Po zakończonej Mszy posłania musieliśmy wracać do
Krakowa. Nie było łatwo stamtąd odjeść... Gdy szliśmy,
mieliśmy bardzo dużo czasu na rozmyślanie i rozmowy
o tym, czego doświadczyliśmy, za czym będziemy

najbardziej tęsknić i co w nas zostanie po tych wydarzeniach. Podczas naszych rozmów w drodze powrotnej
mijaliśmy życzliwych mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy pomagali nam przetrwać ten upał, na przykład, poprzez użyczanie nam zimnej wody. Jednak jeden
widok najbardziej zapadł nam w pamięć. Po drodze spotkaliśmy małą dziewczynkę, która stała obok swojego domu
i czekała na wracającą młodzież. Trzymała w rękach
kartonowe pudełko, a w nim kolorowe
żelki, którymi częstowała pielgrzymów.
Tego widoku nie da się zapomnieć
- małe dziecko chciało się podzielić
swoimi słodyczami i chociaż w ten sposób pomóc.
Po kilku godzinach drogi wróciliśmy
do Krakowa. Spakowaliśmy swoje
bagaże, pożegnaliśmy się z gospodarzami i wyruszyliśmy
w podróż pociągiem do Gdańska. Gdy dotarliśmy na
miejsce, wydawało się, że przez ten tydzień żyliśmy
w innym świecie. Tutaj nikt nie śpiewał na ulicach, nie
witał uśmiechem, a w tramwajach było prawie pusto.
Wszystko było zupełnie inne, a my chyba potrzebowaliśmy
czasu, aby przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości...
Tak kończy się nasza historia pobytu na Światowych
Dniach Młodzieży w Krakowie. Te wszystkie opisy to tylko
mała cząstka tego, czego doświadczyliśmy. Resztę
wspomnień na zawsze zachowujemy w naszych sercach...

Marta i Maria
Pewnego razu Jezus, podróżując do Jerozolimy, zatrzymał
się na chwilę w domu Marty i Marii. Podczas tej wizyty
Maria siedziała u stóp Pana, słuchając Jego słów, natomiast
Marta krzątała się przy różnych posługach, a w jej głowie
narastała złość przeciwko siostrze. Wydaje mi się, że w upomnieniu Jezusa: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz
o wiele" nie chodzi o to, że jedna z sióstr była cały czas
obok Niego, a druga kręciła się po całym domu, ale raczej
o to, co działo się we wnętrzu obu kobiet.
M aria WSŁUCHIWAŁA się w słowa Pana. Marta
w tym czasie BYŁA POCHŁONIĘTA innymi sprawa-

Barbara Majkowska

mi - zapewne przede wszystkim użalaniem się nad
własnym losem.
Kiedy wykonujemy różne prace fizyczne, mamy bardzo
dużo czasu na myślenie. I mogą to być myśli Marty: pełne
niepokoju, gniewu, złości na innych, narzekania. Efekt jest
taki, że czujemy się coraz bardziej rozgoryczeni, źli i zdenerwowani. Sami sobie psujemy dzień, nakręcając się
negatywnym rozmyślaniem.
Ale można, jak Maria, skupić umysł na czymś dobrym
i pięknym, na przykład na Ewangelii, w której niezmiennie
jest mowa o miłości, pokoju i nadziei na szczęście wieczne.

I wcale nie trzeba do tego zaniedbywać obowiązków.
W każdym miejscu i przy każdej pracy można sobie
przypominać słowa Jezusa, niosące otuchę i zachęcające
do przebaczenia i pojednania.
Rozważanie Ewangelii, wsłuchiwanie się w słowa Pana,
nawet podczas wykonywania codziennych czynności, daje
spokój w sercu i radość. I to jest właśnie ta "dobra część",
której nikt nie może nam odebrać.

Jezus o tym wie i pomaga nam zrozumieć, co jest dla nas
najlepsze. Marta, biegając od jednej pracy do drugiej,
w końcu na szczęście "zatrzymała się", żeby porozmawiać
z Panem. Może efekt rozmowy nie był taki, jak się spodziewała - Jezus nie powiedział Marii, żeby pomogła siostrze
- ale myślę, że ten krótki dialog mógł być początkiem przemiany jej serca. Chrystus wykorzystuje każdą okazję, żeby
otworzyć nam oczy na to, co dobre, piękne i naprawdę
ważne.
Asia Czech

INTENCJE MSZALNE
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Niedziela, 6 listopada 2016 r.; 8.00 - w intencji Parafian z ul. Zielony Trójkąt 4 - z okazji 40. rocznicy zamieszkania
10.00 + rodzice: Franciszek i Stefania Blum; 12.00 + Paweł, Bronisława (k), Józef Strzelec, Zofia, Piotr, Czesław,
Władysław, Kazimierz Wudarczyk; 18.30 + Jan Trzciński w 2. rocznicę śmierci, +z rodzin Trzcińskich i Czekalińskich
Poniedziałek, 7 listopada 2016 r.; 7.30 + Emilia i Eugeniusz; 18.00 + Maria, Edwin, Czesław, +z rodziny z obojga str.
Wtorek, 8 listopada; 7.30 + Wincenty Gerwatowski w m-c po pogrzebie; 18.00 + Łucja Garska
Środa, 9 listopada - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 7.30 + Kazimierz
18.00 + mąż Julian i brat Roman
Czwartek, 10 listopada - Św. Leona Wlk; 7.30 + Józef w 1. roczn. śmierci; 18.00 + rodzice z rodziny Dębiec i Fołtyn
Piątek, 11 listopada - Św. Marcina - Święto Niepodległości; 7.30 + Czesław Dłoniak, +rodzice z obojga stron;
18.00 + rodzice i krewni z obojga stron rodziny Tokarz i Łysoń
Sobota, 12 listopada - Św. Jozafata; 7.30 + z rodziny Zaczkowskich i Giemzów, +Edyta, Janina, Halina;
18.00 + Apolonia, Władysław Król, Helena, Józef, Jadwiga, Teresa Dzienisz, Teresa, Czesław Kruczko

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się dzisiaj w naszym kościele. Przychodźmy do Jezusa z naszymi
chorobami, zniewoleniami, aby nas uzdrawiał, uwalniał, obdarzał łaskami. O godz. 19.30 rozpocznie się to spotkanie.
2. Spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
3. Rozpoczynamy przygotowania do Świątecznego Kiermaszu, który odbędzie się w grudniu w naszej parafii. Wszystkich,
którzy chcieliby się włączyć w przygotowania zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek o 18.40.
4. Doroczna Msza św. za zmarłych biskupów i kapłanów archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej odbędzie się
w poniedziałek 7 listopada o godz. 18.00 w Katedrze Oliwskiej.
5. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.
6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.00. Podziękowania i prośby możemy składać
przez cały tydzień do skrzynki obok chrzcielnicy.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami w czwartek po wieczornej Mszy Św.
8. W piątek przypada Święto Odzyskania Niepodległości. Diecezjalne uroczystości z tej okazji pod przewodnictwem
Arcybiskupa o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej. U nas Msze Święte z modlitwą w intencji Ojczyzny o godz. 7.30
oraz 18.00. Episkopat udzielił wiernym na ten dzień dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od mięsa.
9. W Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada będzie miało miejsce zakończenie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia
i 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas wszystkich Mszy Świętych nastąpi odmówienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W najbliższy piątek 11 listopada po Mszy Świętej wieczornej rozpoczniemy nowennę
przygotowującą parafię do tego Jubileuszowego Aktu. Więcej na ten temat na str. 1.
10. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy nowych chłopców
do służby ministranckiej i lektorskiej.
11. Uroczysta Msza Święta na zakończenie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski
w Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę 13 listopada o godz. 11.30 w Katedrze Oliwskiej.
12. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników październikowego wyjazdu do Włoch odbędzie się w przyszła niedzielę
13 listopada o godz. 16.30 w domu parafialnym.
13. W przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia w przedsionku kościoła Pisma Świętego. Będą różne wydania,
również z dużą czcionką.
14. Zapraszamy na Forum Młodzi i Miłość, którego głównym tematem będzie przyjaźń. Miejscem spotkania będzie
Atom Club, znajdujący się na Stadionie. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 listopada o 18.00.
15. Od 1 listopada naszym organistą został p. Marek Jarmakiewicz. Życzymy dobrego czasu w naszej parafii. Niech
św. Cecylia wyprasza wiele łask w życiu osobistym i w służbie naszej wspólnocie.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

