TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
33. Niedziela Zwykła - 13. listopada 2016 roku (nr 56)
I czytanie Ml 3, 19-20a; II czytanie: 2 Tes 3, 7-12; Ewangelia: Łk 21, 5-19.
Już za tydzień dokonamy uroczystego Aktu Intronizacji Chrystusa, jako Pana i Króla Polski. Najpierw
zostanie on ogłoszony w Krakowie-Łagiewnikach, a następnie we wszystkich parafiach w naszym kraju.
Oto treść Aktu, który wspólnie wyznamy w niedzielę, 20 listopada w naszym kościele:
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz
Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia
Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać
Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć
i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte
i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe
Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym
w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką
wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
W naszych sercach - Króluj nam Chryste!
W naszych rodzinach - Króluj nam Chryste!
W naszych parafiach - Króluj nam Chryste!
W naszych szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste!
W środkach społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste!
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku
- Króluj nam Chryste!
W naszych miastach i wioskach - Króluj nam Chryste!
W całym Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam
Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
- Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem
zawarte przed wiekami - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych
dziejach - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale
- Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości
- Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za
odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem
Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia.
Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie

osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych
sumień - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin
i chrześcijańskie wychowanie dzieci - Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu
królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo
Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły
prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu
wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków
Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich
swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami
naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie
swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany
im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu
panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca
nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej
ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu,chroni od zła i dokonuje
naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski
i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny
wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj
w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju.

Czego słuchasz?
zagrożenia duchowe w muzyce
Spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem
Grzegorz Kasjaniuk wskazuje na drugie dno w muzyce,
rozrywce i show-biznesie. Podaje fakty i przykłady
demonicznego działania poprzez muzykę. Pokazuje,
gdzie kryją się duchowe pułapki. Daje świadectwo
swojego życia oraz przytacza świadectwa muzyków
i fanów zniewolonych przez muzyczny hedonizm,
satanizm i depresję.

Grzegorz Kasjaniuk - dziennikarz i publicysta muzyczny. Autor książki Czego słuchasz? Diabelska propaganda.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 18 listopada 2016 r., o godz. 19.00 w domu parafialnym.

Święte Świętych
Król Salomon zastanawiał się czy Bóg, Stwórca całego
wszechświata, zechce przebywać w świątyni zbudowanej
dla Niego przez Izraelitów: "Czy jednak naprawdę Bóg
zamieszka na ziemi?"
Świątynia była piękna i okazała, i jedyna
w Izraelu. Nie było innego miejsca
w całym kraju, a może nawet w całym
ówczesnym świecie, naznaczonego Bożą obecnością. W jej centrum zaś znajdowa³o siê Œwiête Œwiêtych, kodesz
ha-kodashim, pomieszczenie, do którego mógł wejść tylko kapłan i to tylko
raz w roku. To było mieszkanie Boga na ziemi.
Jezus jednak wszystko zmienia. Sam przychodzi do domu
Zacheusza, człowieka, o którym nie można powiedzieć,
że był bogobojny, i w jednej chwili czyni zeń świątynię,
miejsce, w którym przebywa Bóg. "Albowiem Syn

człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło".
Chrystus zna Zacheusza - woła go po imieniu - i wszystkie
jego problemy, i wie, że tylko On sam może mu pomóc.
Dlatego idzie "do grzesznika w gościnę",
by jego dom przemienić w Dom Boży,
a jego serce - w miejsce Święte Świętych, kodesz ha-kodaszim.
Po niespodziewanej wizycie Nauczyciela w domu Zacheusza i jego rodziny
wszystko się zmienia. Jezus wnosi
w ich życie radość, jakiej wcześniej nie
znali. Nie może być smutny ktoś, kogo
serce jest najświętszym mieszkaniem samego Boga. Ktoś,
kto właśnie przyjął Ciało i Krew Chrystusa, nie może być
smutny, ani zły. Nosi przecież w sobie Miłosierną Miłość,
która jest zawsze radosna i przebaczająca.
Asia Czech

ŚWIATŁO SŁOWA
Już od pierwszych słów pierwszego czytania brzmi dobra
nowina. Bóg nie oszukuje nas tanimi chwytami i głaskaniem, jakoby "wszystko było dobrze" w rozumieniu
sielanki. Nie, Jezus mówi wprost o sądzie, karze i prześladowaniach. Mówi o końcu świata. Jak się do tego
odnieść?
Przykład tego mieliśmy w roku 2012. Mało kto pamięta
jak ludzkość czekała na datę 23 grudnia. Miał to być koniec
kalendarza majów i ktoś głosił "nadszedł czas". Wszyscy
żyjący duchem tego świata i czerpiący wiedzę tylko z mediów bali się i wykupywali wszystko. Zabezpieczali się,
żeby przeżyć koniec świata... A końca świata nikt nie
przeżyje.
Tak właśnie zapewnia nas Chrystus. Mamy być gotowi
na to, żeby w czasie gdy to się dziać zacznie zostawić
wszystko, wyciągnąć ręce i wołać matana tha!. Dać się
wziąć Bogu na ręce, jak dziecko zabierane spośród
ulubionych zabawek, podnoszone przez tatę i brane na ręce.
Nie liczą się dla niego wszystkie rzeczy, bo skupia całą
swoją dziecięcą miłość na tym, który je podnosi.
Dlatego pod koniec pierwszego czytania słyszymy: "A dla

was, czczących moje imię, wyjdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w jego promieniach" (Ml 3,20a). Refren psalmu
ma być zaśpiewany ze spokojem, z radością oczekujących
na przyjście Ojca. Spokój ten podobny jest do spokoju zakładników w momencie ich ratowania, gdy są pewni
wyzwolenia. W tym samym czasie terroryści boją się
i próbują uciec, bo wiedzą, że zbliża się ich koniec.
Św. Paweł zachęca nas do "robienia swojego": "Ze
spokojem własny chleb jedzcie" (por. 2 Tes 3,12). To znaczy,
spokojnie czyńcie swoje powinności. Spokojny jednak może
być tylko ten, kto wie, że nie przekracza prawa.
Niech liturgia słowa w swej treści zmotywuje nas do
nawrócenia. Co byś zmienił wiedząc, że masz jeszcze kilka
godzin życia? Jak pożegnałbyś się ze swoimi? Do kogo
zadzwonił? Co przestałoby mieć wartość? Z kim pojednał?
Za co przeprosił i szukał pojednania?
Nie zastanawiajmy się, ale żyjmy tak, jakbyśmy już dziś
mieli spotkać Boga. Miłujmy, aby uniknąć sądu. Wołajmy
o miłosierdzie i sami hojnie je rozdawajmy. Tylko tak
zmartwychwstaniemy do życia (por. Dn 12,2).
ks. Krystian Wilczyński

Wiara mojego dziecka
Młodym rodzicom często wydaje się czymś oczywistym,
że ich dziecko będzie w przyszłości myślało tak jak oni, przejmie
ten sam system wartości, będzie dobrym chrześcijaninem,
katolikiem. Mija kilkanaście lat i zdarza się, że rodzic nastolatka
słyszy od niego zdecydowaną deklarację: "Nie chcę chodzić
do kościoła. Nie wierzę w Boga".
W ostatnim czasie w moim środowisku bardzo często spotykam się z sytuacją, kiedy dorastające lub dorosłe dzieci wierzących rodziców odchodzą od Kościoła lub co najmniej dystansują się od niego. Za każdym razem pojawia się pytanie:
dlaczego?
Za każdym razem dostrzegam też cierpienie rodziców stwierdzających, że dziecko kieruje się w życiu innymi wartościami
niż te, które są ważne dla nich. Doświadczają wówczas smutku,
poczucia winy, złości, lęku, bólu… Zastanawiają się, gdzie popełnili błąd, w czym zawiedli, co zrobili źle. Nie zawsze odpowiedzialność leży po ich stronie, ale warto mieć świadomość,
że relacje dziecka z rodzicami mają bardzo silny wpływ na
kształtowanie się jego relacji z Bogiem. Jak zatem budować
wiarę w swoim dziecku, aby po latach nie doświadczać rozczarowania? Spróbujmy przyjrzeć się kilku kwestiom, pamiętając,
że nie ma stuprocentowych gwarancji, gdyż każdego z nas,
także nasze dzieci, Pan Bóg obdarzył darem wolności.
wołanie o więzi
Podstawową rzeczą jest jakość więzi dziecka z rodzicami.
Autor książki Twoje dziecko potrzebuje ciebie, Ross
Campbell, pisze: "Bez mocnej opartej na miłości więzi z rodzicami dziecko reaguje na ich wskazówki złością, urazą,
wrogością. Uważa prośby czy polecenia rodziców za "czepianie się" i stara się im sprzeciwiać. W drastycznych przypadkach
dziecko zaczyna reagować na każdą prośbę rodziców tak wrogo, że jego ogólny stosunek do rodziców (a następnie wszystkich autorytetów, w tym i Boga) zaczyna polegać na robieniu
wszystkiego właśnie na odwrót, na przekór temu, czego się
od niego oczekuje". Dlatego też zadbanie o budowanie
pozytywnej relacji rodziców z dzieckiem jest punktem wyjścia
dla rozwoju jego relacji z Bogiem. Podstawowe potrzeby psychiczne dziecka to: miłość, bezpieczeństwo, przynależność, akceptacja. Aby zostały one zaspokojone, rodzic powinien świadomie kształtować system wychowawczy, który stosuje wobec
swojego dziecka - pamiętać o rozumieniu dziecięcych przeżyć,
obdarzać ciepłem, miłością, stawiać jasne, czytelne wymagania
i być konsekwentnym w uczeniu dziecka odpowiedzialności.
U dziecka rozwija się wówczas postawa zaufania, otwartości,
wchodzenia w kontakt, co daje mu możliwość odnalezienia
się w relacji z Panem Bogiem.
być autentycznym
Kluczową zasadą wychowawczą jest prawda życia rodziców.
Nie da się wychować dzieci w czymś, co rodzicom jest obce
i czym nie potrafią żyć na co dzień. Dotyczy to każdej dziedziny
życia, a szczególnie widoczne jest w sferze religijnej. Dla dziecka bardzo ważne jest, by mogło widzieć, że rodzice żyją zgodnie z tym, czego od niego wymagają. Modlitwa rodziców,
modlitwa rodziny, uczestnictwo w sakramentach, praktykowanie wiary w codziennym życiu pokazują dziecku, że to
jest "norma", do której później się odnosi, nawet jeśli przeżywa
kryzys wiary, wątpliwości czy bunt. Jeżeli rodzice żyją na serio

swoją wiarą, dla dziecka staje się to stopniowo czymś naturalnym, co później realizuje we własnym życiu. Uważam,
że jeśli rodzice naprawdę wierzą w Jezusa Chrystusa, to ich
dzieci, prędzej czy później, odnajdą w swoich sercach wezwanie do pójścia za Nim. Dla rodziców ważna jest także umiejętność przekazywania dziecku treści wiary, a także świadectwa na temat własnego doświadczenia relacji z Bogiem.
W rodzinie musi być czas na rozmowę z dzieckiem o Bogu,
o historii zbawienia, o tym, co to oznacza dla naszego
dzisiejszego życia.
zdrowy bunt
Można jednak zapytać: A co, jeżeli nastolatek zdecydowanie
ujawnia niechęć do Kościoła czy Pana Boga? Jak reagować?
Po pierwsze, warto pamiętać, że celem okresu dojrzewania
jest, między innymi, budowanie przez dziecko poczucia własnej
tożsamości oraz uzyskanie autonomii i samodzielności. Dlatego
nastolatek musi uzyskać pewnego rodzaju dystans do świata
rodziców, aby mógł dookreślić samego siebie. Temu służy tzw.
okres buntu młodzieńczego, walka z autorytetami, odrzucanie
wartości proponowanych przez dorosłych. Zjawiska te są
szczególnie nasilone, jeśli system wychowawczy stosowany
przez rodziców jest bardzo restrykcyjny i kontrolujący. Zdarza
się czasem, że dziecko nie porusza w rozmowach z rodzicami
takich tematów, gdyż boi się mieć inne zdanie, ale w głębi duszy zmaga się z wątpliwościami.
Paradoksalnie więc sytuacja, gdy dziecko ujawnia swój bunt
i rozmawia z rodzicami na ten temat, ma w sobie bardzo
pozytywne przesłanie, gdyż świadczy o istnieniu dobrej relacji
pomiędzy rodzicami a dziećmi i o istnieniu przestrzeni wolności,
w której dziecko może swobodnie mówić o tym, co myśli. I tu
rodzic staje wobec niełatwej sytuacji, gdyż taka jawna deklaracja rodzi u niego trudne emocje, które czasami prowadzą
do bardzo negatywnych reakcji w postaci odrzucenia dziecka,
zmuszania do praktyk religijnych, straszenia czy też nadmiernej
kontroli i ingerencji w jego życie. Takie reakcje rodziców
ujawniają niejednokrotnie ich własny brak dojrzałości, czasem
niewiedzę i lęk przed stawianiem trudnych pytań. A przecież
droga rozwoju wiary zawsze zawiera momenty zawahań, wątpliwości i kryzysów, z którymi trzeba się zmierzyć. Potrzeba
wtedy kogoś, kto umożliwi ponazywanie tych wątpliwości,
pomoże znaleźć odpowiedzi na pytania czy też udzieli wsparcia
emocjonalnego. I taka jest rola rodzica wobec wątpiącego
lub zbuntowanego nastolatka. Jeśli dziecko mówi, że nie będzie
chodzić do kościoła lub że nie wierzy w Boga, to znaczy,
że ma jakiś problem. Dlatego warto rozmawiać z dzieckiem,
by zrozumieć, na czym ten problem polega i jak można mu
pomóc. W czasie rozmowy dziecko ma możliwość zobaczyć,
że dla rodziców te kwestie są ważne, że im zależy, że chcą
pomóc. Nawet jeśli natychmiast nie nastąpi u niego zmiana
myślenia czy nastawienia, buduje się zaufanie do rodzica
i szansę na zmianę w przyszłości. Pamiętajmy jednak, że taka
rozmowa to nie walka na argumenty i siłowe przekonywanie
do swoich racji. Powinna być przede wszystkim słuchaniem
tego, co mówi dziecko, i podzieleniem się własnym doświadczeniem. Spokojna rozmowa daje szansę na zmianę, pomaga
wyjść ze sztywnych schematów myślowych; nawiasem mówiąc, czasem jest to bardziej potrzebne nam dorosłym...

dojrzała cierpliwość
Warto może jeszcze spojrzeć na sytuację, kiedy pomimo
wszelkich wysiłków rodzicielskich dorosłe dziecko wybiera
jednak inny sposób życia, odrzucając proponowany system wartości. Nie jest to na pewno czas, by gwałtownie
starać się naprawić ewentualne błędy z przeszłości. To,
co rodzic może wówczas zrobić, to budowanie dojrzałej
relacji z dorosłym dzieckiem oraz modlitwa za nie. Myślę,

że dobrym przykładem jest relacja św. Moniki i jej syna
św. Augustyna. Wytrwała modlitwa matki zaowocowała
głębokim nawróceniem jej dziecka.
Aby pomóc dziecku w rozwoju wiary, warto zatem - bez
względu na jego wiek - pamiętać o elementarnej więzi
miłości, uważnym słuchaniu i traktowaniu go z szacunkiem.
A nade wszystko należy zadbać o własną relację z Panem
Beata Helizanowicz
Bogiem.

INTENCJE MSZALNE

Kraków

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 13 listopada 2016 r.; 8.00 + Krystyna Więcek w 4. rocznicę śmierci, +Jerzy w 1. rocznicę śmierci;
10.00 - w intencji Parafian z ul. Zielony Trójkąt 4 - obecnie mieszkających oraz tych, którzy się wyprowadzili.
Podziękowanie za 40 lat szczęśliwie przeżytych wspólnie z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata; 12.00 - dziękczynna
z okazji 50. rocznicy ślubu Wandy i Marka i 80. urodzin Marka; 18.30 + Janina w 13. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 14 listopada; 7.30 + mąż Ryszard, teściowie Marianna i Bolesław, krewni z rodziny Omen, +w czyśćcu
18.00 + rodzice Waleska i Andrzej, ich synowie: Zygmunt, Edmund, Jan
Wtorek, 15 listopada; 7.30 + Wojciech Cyra, +Mateusz Łukaszek; 18.00 - w intencji kapłana z Apostolatu Margaretek
- o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieust. Pomocy, dary Ducha Świętego oraz o zdrowie duchowe i fizyczne
Środa, 16 listopada; 7.30 - o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danuty Olczyk; 18.00 + Jan Tołsty w 9. rocznicę
śmierci i Janina Tołsty
Czwartek, 17 listopada - Św. Elżbiety; 7.30 + w czyśćcu; 18.00 + Ryszard, rodzice, +z rodziny Osiej
Piątek, 18 listopada - Błogosławionej Karoliny Kózkówny; 7.30 + z rodzin Karpików, Orłowskich i Kotusów;
18.00 + z rodziny Cejrowskich i Osowskich
Sobota, 19 listopada - Błogosławionej Salomei; 7.30 - o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny oraz dary Ducha
Świętego dla syna; 18.00 + Felicja Barczewska w 2 m-ce po pogrzebie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w przedsionku kościoła można nabyć Pismo Święte. Są różne wydania, również z dużą czcionką.
2. Dzisiaj przypada coroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszek dla cierpiących i prześladowanych chrześcijan w Iraku.
3. Spotkanie uczestników październikowej pielgrzymki do Włoch odbędzie się dzisiaj o godz. 16.30 w domu parafialnym.
4. Za tydzień, w Uroczystość Chrystusa Króla, będzie miało miejsce zakończenie Roku Jubileuszowego Miłosierdzia
i 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas wszystkich Mszy Świętych będzie miał miejsce Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana. Nowenna przygotowująca nas do tego wydarzenia codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
5. Spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, w poniedziałek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
6. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.40 w domu parafialnym.
7. Forum Młodzi i Miłość, którego głównym tematem będzie przyjaźń, odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.00 na
terenie stadionu w Letnicy. Polecamy młodym ludziom. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej.
8. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych
oraz młodzież pracującą.
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy. Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15.
10. Spotkanie z dziennikarzem muzycznym Grzegorzem Kasjaniukiem odbędzie się w piątek o godz. 19.00 w domu
parafialnym. Temat tej ciekawej konferencji brzmi: "Czego słuchasz? (zagrożenia duchowe w muzyce)". Nasz gość
jest autorem książki "Czego słuchasz? Diabelska propaganda". Serdecznie zapraszamy. Szczegóły tego wydarzenia
na str. 2 oraz na stronie internetowej.
11. Coroczna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się w sobotę 19 listopada w godz. 10.00 - 14.30
w Gdyni Obłużu. Zapraszamy wszystkich ministrantów oraz lektorów do wspólnego wyjazdu.
12. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

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

