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Podczas roku liturgicznego przypominamy sobie
najważniejsze zdarzenia z życia Jezusa Chrystusa:
oczekiwanie na Jego narodziny, wcielenie i narodzenie
z Dziewicy Maryi, nauczanie i gromadzenie przy sobie
uczniów, Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, czy ustanowienie
Kościoła. W czasie każdego roku uświadamiamy sobie
to, iż Bóg Ojciec jest tak dobry i dał nam swojego Syna,
aby nas zbawić. Uświadamiamy sobie, że Chrystus już
przyszedł i już prawie 2000 lat czekamy na jego powtórne
przyjście.
W każdym roku kościelnym skupiamy się w szczególności na obchodach Świąt Bożego Narodzenia i Świąt
Wielkanocnych. Ale oprócz "okresów wypukłych" istnieje
jeszcze okres zwykły. Większość ludzi jednak nie zwraca
uwagi na prawdy przekazywane w tym okresie, uważają
je za nieistotne i za takie, które można pominąć. Ale okres
zwykły w ciągu roku liturgicznego (poprawna nazwa tego
okresu to: czas w ciągu roku) wcale nie jest gorszy od
innych okresów. Czas ten jest najzwyczajniejszym, co-

dziennym oczekiwaniem na powtórne przyjście Zbawiciela.
Czas w ciągu roku wynosi 33 lub 34 tygodnie "zwykłe"
i jest on podzielony na dwie części. Pierwsza część trwa
od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku
przed rozpoczęciem Wielkiego Postu (włącznie). W historii
zbawienia okres ten jest czasem zawartym między chrztem
Jezusa a Jego pojmaniem. W tym czasie, po przyjęciu chrztu
Janowego, Jezus uzdrawiał, głosił Dobrą Nowinę i powoływał uczniów. Tak więc pierwsza część czasu w ciągu
roku ukazuje to wszystko, co Jezus czynił za czasów swego
ziemskiego życia. Druga część okresu zwykłego natomiast
zawiera się między poniedziałkiem po Zesłaniu Ducha
Świętego, a pierwszymi nieszporami pierwszej niedzieli
adwentu. Czas ten można nazwać czasem wzrostu
Kościoła, bo ukazany w nim jest obraz początków
Kościoła i czas działalności Chrystusa w Kościele po
zesłaniu Ducha Świętego.
W okresie zwykłym kolorem szat liturgicznych jest zielony
- kolor nadziei i życia. Czytania biblijne na ten czas zawarte
są w trzech tomach lekcjonarza mszalnego (III, IV, V).

Miejsca Jezusa - NAZARET

Nazaret znajduje się w północnej części Izraela, w Galilei.
Dziś to całkiem spore miasto, ale w czasach, kiedy
mieszkała tam Święta Rodzina, była to mała, nikomu
nieznana wioska. Wydarzenia, które miały miejsce
w Nazarecie dwa tysiące lat temu, upamiętnia piękna
Bazylika Zwiastowania. W dolnej części świątyni znajduje
się grota, gdzie anioł pytał Maryję, która w tym czasie była
jeszcze tylko zwykłą, żydowską dziewczyną, czy zgadza
się zostać Matką Boga. Na dziedzińcu kościoła można
podziwiać mozaiki przedstawiające wyobrażenie
Najświętszej Panny według różnych kultur i narodowości.
Do boku głównej bazyliki przylega mniejszy kościół pod
wezwaniem świętego Józefa, wybudowany w miejscu,
gdzie według tradycji znajdował się jego warsztat ciesielski.
Gdzieś niedaleko stał też dom, który Józef przygotował dla
swojej Rodziny.
Nie tak musiał sobie wyobrażać przyszłość młody
Nazarejczyk pochodzący z domu i rodu Dawida, kiedy
własnymi rękoma wznosił, kamień po kamieniu, mieszkanie
dla przyszłej żony i dzieci. Na pewno, jak wszyscy pobożni
Żydzi, czekał na przyjście Mesjasza, który miał wybawić
Izraela, ale jeśli nawet wierzył, że może to się stać za jego
życia, to z pewnością nie myślał, że ten długo oczekiwany
Zbawca będzie dorastał w pomieszczeniach, które on,
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prosty robotnik, zbudował własnymi rękoma.
Józef bez wątpienia kochał Boga całym sercem, ale być
może nie przypuszczał, że jego miłość do Stwórcy zostanie
wielokrotnie wystawiona na próbę. I pewnie nigdy, nawet
w najśmielszych młodzieńczych fantazjach, nie przyszło
mu do głowy, że on, ubogi cieśla, stanie się kiedyś sławny
i że o jego wstawiennictwo u Boga będą się modlić ludzie
na całym świecie. Jeśli o czymś marzył dla siebie, to te
marzenia chyba nie miały nic wspólnego z rzeczywistością,
jaka się dla niego rozpoczęła wraz z poślubieniem Maryi.
Przychodzi mi tu na myśl Abraham, którego kiedyś Pan
poprosił, by złożył Mu w ofierze ukochanego, długo
wyczekiwanego syna. Abraham nie zawahał się,
udowadniając w ten sposób, że kochał Boga z całego serca,
z całej duszy i ze wszystkich sił. Zaufał Stwórcy.
W przypadku Józefa sytuacja była
odwrotna: to Bóg zaufał człowiekowi
i powierzył mu na wychowanie swojego Jedynego Syna. Dla nas teraz wydaje się to wspaniałe, ale dla cieśli
z Nazaretu zadanie, którego się podjął,
musiało być równie trudne jak kiedyś
wyprawa Abrahama na górę Moria.
Dziecko, które rozwijało się w łonie

poślubionej mu Kobiety, nie było jego. I nawet kiedy minął
pierwszy szok po odkryciu ciąży, a Józef uwierzył Maryi,
że Chłopiec, którego miała wkrótce urodzić, rzeczywiście
został poczęty z Ducha Świętego, to dalej nie było to jego
Dziecko.
Nie były dane Józefowi zwykłe radości życia małżeńskiego
i ojcostwa. Mieszkał pod jednym dachem z Matką Boga
i Bożym Synem, wybawicielem Izraela i Zbawcą całego
świata, obiecanym przez Boga i zapowiadanym przez
proroków, a to wiązało się z różnymi dramatycznymi
wydarzeniami, jak poród w bydlęcej grocie, zamiast
w nowym domu, który sam przygotował dla Rodziny,
czy ucieczka do Egiptu przed mordercami nasłanymi przez
Heroda.
Ewangelista Łukasz opisuje, że po powrocie Świętej
Rodziny z Nazaretu, Dziecię, czyli Jezus, "rosło i nabierało
mocy, napełniając się mądrością". A Józef pewnie nawet
nie mógł odczuwać dumy z tego, że to on tak dobrze
wychowuje Syna. Nie mógł liczyć na to, że Jezus
odziedziczy po nim zawód i warsztat, czy że będzie mu

pomocą na stare lata. Mimo to zrobił wszystko, o co poprosił
go Bóg. Dzielnie opiekował się swoją Rodziną i nie pozwolił, by Maryi czy Jezusowi stała się najmniejsza krzywda.
Miał wiarę doskonałą, bo przecież nie mógł wiedzieć, do
czego prowadziło to wszystko, co go w życiu spotykało.
A jednak nigdy nie zwątpił i nie cofnął się przed żadnym
z Bożych natchnień, bez względu na to, jak niezrozumiałe
czy nawet niedorzeczne mogły się po ludzku wydawać.
A Jezus rósł i nabierał mocy. Mieszkał z Rodzicami
w Nazarecie, który wtedy był niewielką wioską. Miał sąsiadów i kolegów, od których pewnie niczym się na pozór nie
odróżniał, skoro ci nie zobaczyli w Nim nikogo niezwykłego,
kiedy odwiedził rodzinną miejscowość w czasie, gdy już
prowadził publiczną działalność.
W języku hebrajskim imię Jezus brzmi: Jehoszua i oznacza: "Jahwe jest zbawieniem". To dzięki Ofierze Jezusa
ludzkość została zbawiona, ale ofiara Józefa, który zrezygnował ze zwyczajnego, spokojnego życia i przyjął pod
swój dach, i otoczył opieką Matkę Boga i Jej Syna: Boga,
który stał się Człowiekiem, też jest nie do przecenienia.

Rozważania dzisiejszej niedzieli łączymy z niedzielą ubiegłą,
kiedy przybliżono nam w liturgii tajemnicę istnienia Trójcy
Świętej. Można powiedzieć, że Pan dał nam zajrzeć do
życia wewnątrz Trójcy przez okno, którym jest człowieczeństwo Jezusa. Przez nie mamy przystęp do Boga
- Wspólnoty Osób.
Dzisiejsza niedziela pozwala spojrzeć na własną relację
do Trójcy Świętej. Pomocnym jest obraz małżeństwa. Bóg
wybrał go sobie już w Starym Przymierzu, gdzie często
porównywał siebie do męża narodu wybranego (np.
w Księdze Ozeasza). Przymierza zawierane z ludem były
odnawianiem wierności na podobieństwo tej małżeńskiej,
zaś odwracanie się od Boga Jedynego ku bożkom
nazywano cudzołóstwem.
Co dzieje się wewnątrz Trójcy Świętej?... Ojciec ukochał
Syna, którego miał wewnątrz siebie przed wszystkimi
wiekami. Więzią miłości był i jest sam Duch Święty. Kiedy
Syn został zrodzony przed wiekami i stanął naprzeciwko
swojego Ojca, Ten rozpoznał w Nim samego siebie. I choć
są odrębnymi Osobami (od osobny), to jednak ciągle łączy
ich Miłość - Duch Święty. Ojciec i Syn równi sobie, kochają
się miłością o tym samym natężeniu tak, że pozwala Im to
całkowicie siebie wyrazić i przekazać Drugiemu. Stąd
Duch Święty musi być tak doskonały, jak Oni są doskonali.
Dlatego mówimy, że Osoby w Trójcy są równe sobie co
do godności, ale tworzą inne relacje (ojcowską, synowską
i miłości pomiędzy Ojcem i Synem). Tak można Ich
rozróżnić. Do tej wspólnoty miłości Osób Boskich został
zaproszony człowiek.
Dzisiaj w liturgii przeplata się myśl o małżeństwie. Pierwsze
czytanie mówi o Izraelu oczekującym na swojego Oblubieńca, który weźmie go w posiadanie i nada mu nowe
imię, mówiące o zażyłości ludu z Bogiem. To oczekiwanie
wypełnia się w Chrystusie. On jest Oblubieńcem, a Kościół
tym ludem o nowym imieniu - bo i Przymierze jest nowe
i wieczne. Lud ten nabyty został przez Oblubieńca Jego

własną krwią, a ołtarzem był krzyż. Tam z boku Pana
Młodego - Nowego Adama bierze swe życie Oblubienica
- Kościół, Nowa Ewa. Również ta więź zawierana jest
w Duchu Świętym. W ten sposób Ten, który łączy Osoby
Boskie (Duch Święty), staje się łączącym Boga i ludzi.
Tak realizuje się zaproszenie człowieka do relacji z Bogiem.
To jest bardzo dobra nowina. Jest to całkowite przeobrażenie człowieka. Wejście w rzeczywistość absolutnie
ponadludzką. Stanie się w Chrystusie równym Jemu, aby
w Nim wejść w miłość z Ojcem. Jezus jest jak igła przedostająca się na drugą stronę materiału, a my jak nić, która
w połączeniu z igłą staje się jego częścią. Dlatego chrześcijanie - wszczepieni w Chrystusa, mają możliwość zwracać
się bezpośrednio do Ojca. Zawsze bowiem mówią
w Chrystusie, a Tego swojego Jedynego Syna Ojciec
wysłuchuje. Ilekroć Bóg nas słyszy, to dlatego, że mówimy
równocześnie z Jezusem. Stąd każda liturgia jest skuteczna,
bo to sam Jezus modli się do Ojca, a Jego Oblubienica
-Kościół jednoczy się z Nim: "Beze Mnie nic nie możecie
uczynić" (J 15,5). Kana Galilejska wydaje się to świetnie
oddawać. Nikt nie mógł poradzić na zmartwienie ludzi.
Tylko Jezus zadziałał skutecznie, a wszyscy korzystali
z Jego cudu.
Jakie są efekty tego małżeństwa Boga z ludźmi w naszym
życiu? Otóż w połączeniu doskonałego Boga i człowieka
objawia się ten sam Duch. Tak jak owocem miłości małżonków jest życie, tak efektem miłości tego wyjątkowego
małżeństwa Jezusa z duszą (człowiekiem) jest życiodajne
działanie Ducha Świętego - charyzmaty. Ilekroć żyjemy
i postępujemy w Chrystusie, tylekroć czynimy cuda:
mądrości słowa, poznawania dobra i zła, wiary, uzdrawiania
oliwą dobra, czynienia cudów codzienności, umacniania
słowem, poznawania intuicyjnego, pięknego mówienia
o Bogu i Jego dziełach. To dzieje się jako owoce małżeństwa
Jezusa z duszą - niezależnie od płci i od stanu cywilnego
życia ziemskiego.
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Ilekroć korzystamy w tej prostocie relacji z Ducha
Świętego, tylekroć sprawiamy Jezusowi ogromną radość,
że Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie nie były

daremne. Bóg już przygotował wiele wspaniałych przeżyć
specjalnie dla Ciebie. Pora je odkryć i po kolei przeżywać.

21 stycznia w Kościele wspominamy jedną z najbardziej
popularnych świętych w starożytności, a mianowicie
Świętą Agnieszkę - patronkę dzieci, panien i ogrodników.
Tę małą dziewczynkę, która zginęła zaledwie w wieku
12 lat w Rzymie, artyści przestawiają z barankiem, ponieważ jej imię wywodzi się od łacińskiego słowa agnus.
Czasami obok płonie stos, na którym miała być ścięta.
Poza tym jej atrybutami są między innymi gałązka palmowa,
kość słoniowa, lilia i miecz. W Rzymie na via Nomentana
nad grobem będącym świadectwem jej męczeńskiej śmierci
wzniesiono bazylikę, gdzie zgodnie ze zwyczajem w dniu
liturgicznego wspomnienia poświęca się dwa baranki,
hodowane przez trapistów, które później przekazuje się
siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele
św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny są wyrabiane paliusze,
które papież co roku we wspomnienie św. Apostołów
Piotra i Pawła wręcza nowo mianowanym biskupom
- metropolitom Kościoła katolickiego.
Według legendy Agnieszka złożyła wcześniej ślub
czystości, a o jej rękę zabiegało wielu młodzieńców, oczarowanych jej urodą. Ona jednak odrzucała wszystkich,
zapewniając, że poświęciła się komuś całkowicie, bowiem
wybrała nieśmiertelnego Małżonka, którego nie potrafią
zobaczyć oczy śmiertelnika. Zakochani w niej zalotnicy,

usiłowali złamać jej postanowienie i oskarżyli, że jest
chrześcijanką. Ona jednak trwała wiernie w swoim przyrzeczeniu, nie zrezygnowała z miłości do Chrystusa, nawet
gdy została doprowadzona do sędziego i poddana groźbom.
Rozniecono już ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale
niewzruszona tym widokiem dziewczyna była spokojna
o swój los. Jej postać budziła taki szacunek, że żaden
z młodzieńców nie odważył się do niej zbliżyć, a jeden
z nich, został nagle porażony ślepotą. Bohaterska Agnieszka
dalej trwała w czystości i miłości do swojego oblubieńca
- Jezusa Chrystusa. Pod wpływem nieustannego podburzania sędziego przez jej zalotników młodą Agnieszkę rzucono
wtedy w ogień, ale gdy znowu z Bożą pomocą wyszła
z niego nietknięta, wśród powszechnego płaczu została
skazana na śmierć przez ścięcie. Jak pisał św. Ambroży:
,,udała się na miejsce kaźni szczęśliwsza niż inne, które
szły na swój ślub". Poszła
na spotkanie swojego
ukochanego nieśmiertelnego Małżonka, któremu całkowicie się poświęciła, nawet w obliczu
tortur nie zrezygnowała
Barbara Majkowska
i w końcu oddała za niego życie.

Jedno z najpiękniejszych ewangelicznych przedstawień
piękna miłosiernej miłości jest zawarte w spisanej przez
św. Łukasza przypowieści Jezusa o synu marnotrawnym.
Młodzieniec ten, jak dobrze wiemy, upomniał się u ojca
o swoją część majątku, a otrzymawszy sporą sumę pieniędzy, opuścił dom i na długi czas słuch o nim zaginął. Przez
wszystkie miesiące, a może i lata, kiedy syn najpierw dobrze
się bawił, a potem, gdy zabrakło mu środków do życia, dogorywał w nędzy, ojciec wypatrywał jego powrotu,
aż wreszcie pewnego dnia ujrzał go, wracającego,
z daleka, "wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”.
Chciałoby się powiedzieć: to jest cały On, miłujący
Ojciec. Miłosierny przede wszystkim. Nie tylko
kochający na wieki i zawsze wybaczający tym,
którzy o przebaczenie proszą, ale też obdarzający
łaskami w nadmiarze: syn marnotrawny byłby
szczęśliwy, gdyby ojciec zechciał go przyjąć z powrotem
do domu jeśli nie jako członka rodziny, to przynajmniej jako
sługę, ale ojciec powitał go po królewsku, dając mu
wszystko, co miał w domu najlepszego.
On nas kocha naprawdę bez granic. Nigdy nie zapomina
o swych dzieciach, z nikogo nie rezygnuje, zawsze czeka
gotowy, by "rzucić się na szyję i ucałować" dawno niewidzianego człowieka. Jego miłość jest "nowa i świeża co
rano". I zdumiewa swoim ogromem, pięknem i deli-

katnością każdego, kto przyzna się przed sobą i przed Nim
do własnej słabości i niewystarczalności.
Syn marnotrawny, decydując się na powrót do domu ojca,
musiał mieć pewność, że ten nie zamknie przed nim drzwi
(nie każde dziecko ma to szczęście wiedzieć, że zawsze
ma dokąd wrócić, nawet jeśli bardzo się pogubi). Niewątpliwie wielokrotnie doświadczył w przeszłości jego miłości
i pewnie nie raz już ojciec wybaczał mu różne błędy, dlatego
nie bał się przyjść do niego i prosić o przebaczenie
i tym razem. Nas też wielokrotnie ratuje świadomość Bożego miłosierdzia, które jest większe od
naszych największych grzechów. Ratuje przed
rozpaczą, rezygnacją, załamaniem. Zawsze mamy
do kogo wrócić.
Dobry ojciec miał jeszcze drugiego syna. Ten
zawsze służył ojcu i "nigdy nie przekroczył jego
rozkazu", w związku z czym poczuł się potraktowany niesprawiedliwie, kiedy dowiedział się, z jakimi honorami został powitany jego brat, choć zasługiwał
raczej na karę niż wystawną ucztę. Ostatnio znalazłam
się w podobnej sytuacji: od paru lat pomagam w organizacji
charytatywnej w pewnej parafii. Z początku słyszałam na
swój temat wiele pochwał, co było bardzo przyjemne, ale
od pewnego czasu odnosiłam wrażenie, że nie docenia się
mojej pracy i poświęcenia. Na szczęście w porę przypomniała mi się ta scena z przypowieści, kiedy ojciec wyszedł

Święta Agnieszka - 21 stycznia

O MIŁOSIERDZIU OJCA

ks. Krystian Wilczyński

do obrażonego, starszego syna i tłumaczył mu: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie
należy". Ojciec wiedział, że może całkowicie polegać na
starszym synu i, co więcej, potrzebował jego wsparcia.
Byli ze sobą w tak bliskiej relacji, opartej w całości na zaufaniu, że żadne pochwały czy podziękowania nie były już
potrzebne. Kiedy to sobie uświadomiłam, opuścił mnie żal,
a jego miejsce w sercu zajął pokój. Zaufanie drugiej osoby
jest o wiele piękniejsze niż "koźlę, żeby zabawić się z przyja-

ciółmi", jak mówi starszy syn z przypowieści.
Jak dobrze, że trwa rok miłosierdzia. Dzięki temu mamy
wiele okazji, by przypominać sobie i poznawać coraz lepiej,
jak cudowne i zaskakujące jest Boże miłosierdzie. I odkrywać różne sytuacje w życiu, przez które Bóg przemawia
do nas z nieskończoną miłością i czułością. I wybiega nam
na spotkanie już z daleka, "rzuca się na szyję" i "całuje".
I mówi: "wszystko moje do ciebie należy".
J. Czech

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 17 stycznia 2016 r.
7.30 + Zofia Skowrońska w 2. roczn. śmierci; 9.30 + Bożena Graj w 4. roczn. śmierci; 11.00 - dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
12.15 + Kazimierz Dukaczewski w 6. roczn. śmierci i rodzice z obojga stron; 18.30 + Marianna w 8. rocznicę śmierci; +Tadeusz
Poniedziałek, 18 stycznia
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla Mikołaja i Jeremiego; 16.00 - w intencji Jerzego w dniu urodzin (92 lata)
Wtorek, 19 stycznia - Św. Józefa Pelczara
7.30 - w intencji parafian; 16.00 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego
Środa, 20 stycznia
7.30 - w intencji parafian; 16.00 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego
Czwartek, 21 stycznia - Św. Agnieszki
7.30 - w intencji parafian; 16.00 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego
Piątek, 22 stycznia
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 16.00 +rodzice: Józef i Józefa; żona Genowefa
Sobota, 23 stycznia
7.30 + Witold Sobecki; 18.00 + Józef Bartnik w 15. rocznicę śmierci, +rodzice z obojga stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Spotkanie zainteresowanych modlitewną inicjatywą: "Różaniec rodziców za dzieci" odbędzie się dzisiaj o 12.00.
2. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. W sobotę o godz. 18.00.
3. Jutro w całym Kościele rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program obchodów
na stronie internetowej: www.matkakosciolagd.pl.
4. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o 19.00 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy dorosłych parafian.
5. Przed nami ostatnie dni wizyty duszpasterskiej: 17.01.2016 (niedz.) - Reja 24 A, B; 18.01.2016 (pon.) - Reja 24 C, D
19.01.2016 (wt.) - Reja 24 E, F, Reja 25.
6. W środę odbędzie się kolęda uzupełniająca. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza w wyznaczonym terminie, może to
jeszcze uczynić w najbliższą środę. Rozpoczęcie o 16.45. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie w zakrystii.
7. Spotkanie młodzieży w czwartek o 19.30.
8. Młodzież bierzmowana spotyka się w piątek o 18.00.
9. Ciekawa konferencja dla rodziców dzieci nastoletnich
odbędzie się w najbliższą sobotę w auli Jana Pawła II
w Oliwie. Szczegóły w gablotach oraz na stronie internetowej.
10. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" będzie rozprowadzać
książki o tematyce religijnej w przyszłą niedzielę po Mszach.
11. Koncert kolęd w wykonaniu grupy muzycznej o nazwie
"Zespół w Składzie" odbędzie się w naszym kościele w piątek,
29 stycznia o 18.30. Zespół ten tworzą znani polscy muzycy
grający w zespołach: Luxtorpeda, Happysad, Arka Noego.
Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie dzieci, młodzież,
dorosłych, całe rodziny.
12. O posprzątanie kościoła prosimy IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.

Drogim Babciom i Dziadkom - z okazji Ich święta - składamy najserdeczniejsze
życzenia radości, pokoju serca i Bożego błogosławieństwa.

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30; w tygodniu: 7.30, 16.00 (od pon. do pt.) w soboty o 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

