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W tych błogosławionych dniach, kiedy spełniają się wszystkie
obietnice i nadzieje, kiedy oczekiwanie staje się spotkaniem,
a tęsknota - pocieszeniem, przychodzimy pokłonić się przed
Dziecięciem narodzonym z łagodnej Matki.
Niechaj światłość, która promieniuje na Jego Obliczu,
opromieni nasze radości i troski oraz da nam siłę wyruszyć
w drogę z nową nadzieją i podjąć ryzyko miłości za każdą cenę.
ks. Jan i ks. Piotr

List Papieża Franciszka o znaczeniu żłóbka (cz. 2)
Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych znaków
żłóbka, aby pojąć znaczenie, jakie w sobie niosą. Po
pierwsze, opisujemy kontekst gwiaździstego nieba
w ciemności i w ciszy nocy. Czynimy to nie tylko
z powodu wierności opisom ewangelijnym, ale także
ze względu na znaczenie, jakie posiada. Pomyślmy, ile
razy nasze życie otacza noc. Otóż, nawet w tych
chwilach Bóg nie zostawia nas samymi, ale staje się
obecny, aby odpowiedzieć na decydujące pytania
dotyczące sensu naszego istnienia:
kim jestem? Skąd pochodzę?
Dlaczego urodziłem się w tym
czasie? Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę? Aby
odpowiedzieć na te pytania, Bóg
stał się człowiekiem. Jego bliskość
niesie światło tam, gdzie jest mrok
i oświeca tych, którzy przechodzą
przez ciemności cierpienia (por. Łk 1,79).
Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będące częścią
żłóbka. Często przedstawiają one ruiny starożytnych
domów i budynków, które w pewnych przypadkach
zastępują Grotę Betlejemską i stają się domem Świętej
Rodziny. Wydaje się, że ruiny te zostały zainspirowane
Złotą Legendą dominikanina, Jakuba da Voragine (XIII
wiek), gdzie czytamy o pewnym pogańskim przekonaniu, że Świątynia Pokoju w Rzymie upadnie, gdy

porodzi Dziewica. Te ruiny są przede wszystkim
widzialnym znakiem upadłej ludzkości, tego wszystkiego, co popada w ruinę, co jest zepsute i zasmucone.
Ta sceneria mówi, że Jezus jest nowością pośród
starego świata i przyszedł, aby uleczyć i odbudowywać, żeby przywrócić nasze życie i świat do
pierwotnej wspaniałości.
Ileż wzruszenia powinno nam towarzyszyć, gdy
umieszczamy w żłóbku góry, strumienie, owce i pasterzy! W ten sposób pamiętamy, że
– jak zapowiadali prorocy – całe
stworzenie uczestniczy w święcie
przyjścia Mesjasza. Aniołowie
i gwiazdy - komety są znakiem, że
my również jesteśmy powołani, by
wyruszyć, dotrzeć do groty i adorować Pana.
„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,
co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk
2,15): tak mówią pasterze po tym, co zwiastowali
aniołowie. To bardzo piękne nauczanie, które do nas
dociera w prostocie opisu. W przeciwieństwie do wielu
ludzi, którzy mają zamiar zrobić tysiące innych rzeczy,
pasterze stają się pierwszymi świadkami tego, co
istotne, to znaczy zbawienia, które jest dane. To najbardziej pokorni i najubożsi potrafią przyjąć
wydarzenie Wcielenia. Bogu, który przychodzi spotkać

się z nami w Dzieciątku Jezus, pasterze odpowiadają,
wyruszając ku Niemu, na spotkanie miłości i wdzięcznego zdumienia. To właśnie spotkanie między
Bogiem a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, rodzi naszą
religię, stanowiąc jej wyjątkowe piękno, które
w szczególny sposób jaśnieje w żłóbku.
W naszych żłóbkach zwykle umieszczamy wiele
figurek symbolicznych. Przede wszystkim żebrzących
i ludzi, którzy nie znają żadnej innej obfitości poza
obfitością serca. Również one są pełnoprawnie bliskie
Dzieciątku Jezus, i nikt nie może ich eksmitować ani
odsunąć od kołyski, tak bardzo prowizorycznej, że
otaczający ją ubodzy wcale nie są dysonansem. Ubodzy
są wręcz uprzywilejowani w tej tajemnicy i często
najbardziej potrafią rozpoznać obecność Boga wśród
nas.
Ubodzy i ludzie prości w żłóbku przypominają, że Bóg
staje się człowiekiem dla tych, którzy bardziej odczuwają potrzebę Jego miłości i proszą o Jego bliskość.
Jezus, „cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29), urodził się
ubogi, prowadził proste życie, aby nas nauczyć
uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się
zwieść bogactwu i wielu ulotnym propozycjom
szczęścia (…).
Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której
znajdują się figurki Maryi i Józefa. Maryja jest mamą,
która podziwia swoje dziecko i ukazuje je tym, którzy
przychodzą, by je odwiedzić. Jej figurka przywodzi na
myśl wielką tajemnicę, która dotyczyła tej Dziewczyny,
gdy Bóg zapukał do drzwi Jej niepokalanego serca. Na
zwiastowanie anioła, który prosił Ją, by została
Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowitym posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto Ja
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa!” (Łk 1,38), są dla nas wszystkich
świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli
Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się matką
Syna Bożego, nie tracąc swego dziewictwa,
a wręcz uświęcając je dzięki Niemu. Widzimy
w Niej Matkę Boga, która nie zachowuje swego
Syna jedynie dla siebie, ale prosi wszystkich, aby byli
posłuszni Jego słowu i wprowadzali je w życie.
Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i Jego
Matki, jest święty Józef. Zwykle przedstawiany jest
z kijem w dłoni, a czasem również trzymający lampę.
Święty Józef odgrywa bardzo ważną rolę w życiu
Jezusa i Maryi. Jest opiekunem, który niestrudzenie
chroni swoją rodzinę. Kiedy Bóg przestrzega go przed
zagrożeniem ze strony Heroda, nie waha się wyruszyć
w drogę i wyemigrować do Egiptu. A gdy niebezpieczeństwo minie, zabierze rodzinę z powrotem do
Nazaretu, gdzie będzie pierwszym wychowawcą Jezusa
- dziecka i nastolatka. Józef nosił w sercu wielką
tajemnicę, która otaczała Jezusa i Maryję, jego oblu-

bienicę, i jako człowiek sprawiedliwy zawsze ufał woli
Bożej i ją realizował.
Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie
składamy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się
objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa
swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca.
Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest: w Jezusie
Bóg był dzieckiem i jako takie chciał objawić
wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu.
Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, ponieważ stawiają przed wielką tajemnicą życia. Widząc
jaśniejące oczy młodych małżonków, gdy stają przed
ich nowo narodzonym synem, rozumiemy uczucia
Maryi i Józefa, którzy obserwując Dzieciątko Jezus,
dostrzegli obecność Boga w swoim życiu (…).
Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponieważ
wydaje się niemożliwe, aby wyrzekł się swojej chwały,
żeby stać się człowiekiem, takim jak my. Cóż za niespodzianka, że Bóg przyjmuje nasze własne zachowania: śpi, karmi się mlekiem matki, płacze i bawi się jak
wszystkie dzieci! Jak zawsze, Bóg wprawia w zakłopotanie, jest nieprzewidywalny, nieustannie poza naszymi
schematami. Zatem żłóbek ukazując nam Boga wkraczającego w świat, pobudza nas do myślenia o naszym
życiu wpisanym w życie Boga; zachęca, abyśmy stali
się Jego uczniami, jeśli chcemy osiągnąć ostateczny
sens życia (…).
Gdy stajemy przed żłóbkiem, myśl chętnie powraca
do okresu dzieciństwa, kiedy niecierpliwie ocze-

kiwaliśmy, aby zacząć go budować. Wspomnienia te
prowadzą nas do ciągłego uświadamiania sobie
wielkiego daru, który został nam dany wraz z przekazaną nam wiarą. Jednocześnie sprawiają, że
odczuwamy obowiązek i radość umożliwienia naszym
dzieciom i wnukom udziału w tym samym doświadczeniu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób urządzony jest
żłóbek. Może być zawsze taki sam, albo przerabiany co
roku. Liczy się to, aby przemawiał do naszego życia.
Wszędzie i w jakiejkolwiek formie, żłóbek mówi o miłości Boga – Boga, który stał się dzieckiem, aby nam
powiedzieć, jak blisko jest każdego człowieka,
niezależnie od stanu, w którym się on znajduje (…).
Papież Franciszek

Pytania o wiarę
WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA
363. Co to jest wolność?
Wolność jest darem Boga; jest władzą działania lub
niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc
podejmowania przez siebie przemyślanych działań.
Wolność charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi.
Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się
wolnym. Wolność osiąga swoją doskonałość, gdy jest
ukierunkowana na Boga, który jest najwyższym Dobrem
i naszym szczęściem. Wolność zakłada możliwość
wyboru między dobrem a złem. Wybór zła jest nadużyciem wolności i prowadzi do niewoli grzechu.
364. Jaka relacja istnieje między wolnością i
odpowiedzialnością?

Natomiast dobra intencja nie czyni dobrym działania,
które samo w sobie jest złe, ponieważ cel nie uświęca
środków. Okoliczności mogą zmniejszyć lub zwiększyć
odpowiedzialność sprawcy, lecz nie mogą same z siebie
zmienić jakości moralnej samych czynów, nie mogą
uczynić dobrym działanie, które jest samo w sobie złe.
369. Czy są czyny, które są zawsze niegodziwe?
Istnieją czyny, które same przez się i w sobie są zawsze
bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot
(na przykład: bluźnierstwo, zabójstwo, cudzołóstwo). Ich
wybór pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to
znaczy zło moralne, które nie może być usprawiedliwione odniesieniem do dobra, które mogłoby
ewentualnie z nich wyniknąć.

Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje
czyny w takiej mierze, w jakiej są dobrowolne.
Poczytalność i odpowiedzialność za jakieś działanie
mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek
niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, nieopanowanych uczuć, przyzwyczajeń.
365. Dlaczego każdy człowiek ma prawo do korzystania z
wolności?
Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym
wymogiem godności osoby ludzkiej. Winno ono być
zawsze respektowane, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii, a także uznane przez władze świeckie oraz
chronione w granicach dobra wspólnego i słusznego
porządku publicznego.
366. Jak sytuuje się wolność ludzka w ekonomii
zbawienia?
Wolność człowieka została osłabiona na skutek
pierwszego grzechu; to osłabienie wzrasta jeszcze
bardziej przez następne grzechy. Lecz „ku wolności
wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5,1). Przez działanie
łaski Duch Święty prowadzi nas do wolności duchowej,
by uczynić nas wolnymi współpracownikami swego
dzieła w Kościele i w świecie.
367. Jakie są źródła moralności czynów ludzkich?
Moralność czynów ludzkich zależy od: wybranego
przedmiotu, to jest dobra prawdziwego lub pozornego;
intencji działającego, to jest od celu, dla którego
podejmuje działanie; okoliczności działania, obejmujących także konsekwencje.
368. Kiedy czyn ludzki jest moralnie dobry?
Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro
przedmiotu, celu i okoliczności. Wybrany przedmiot już
sam może uczynić złym całość działania, nawet gdy
intencja jest dobra. Niedopuszczalne jest czynienie zła,
by wynikło z niego dobro. Zły cel niszczy działanie,
chociaż jego przedmiot byłby sam w sobie dobry.

MORALNOŚĆ UCZUĆ
370. Co to są uczucia?
Uczucia lub doznania oznaczają emocje lub poruszenia
wrażliwości są naturalnymi składnikami psychiki
ludzkiej które skłaniają do działania lub niedziałania,
zgodnie z tym, co jest postrzegane jako dobre lub złe.
Zasadniczymi uczuciami są: miłość i nienawiść, pragnienie i obawa, radość, smutek, gniew. Najbardziej podstawowym uczuciem jest miłość spowodowana upodobaniem dobra. Jedynie dobro jest miłowane.
371. Czy uczucia są moralnie dobre lub złe?
Uczucia, jako poruszenia wrażliwości, nie są same w sobie ani dobre, ani złe: są moralnie dobre, gdy
przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym
razie są złe. Mogą być przekształcone w cnoty lub
zniekształcone w wady.
SUMIENIE MORALNE
372. Co to jest sumienie moralne?
Sumienie moralne, obecne w sercu osoby, jest sądem
rozumu, które nakazuje jej w odpowiedniej chwili pełnić
dobro, a unikać zła. Dzięki sumieniu osoba ludzka
rozpoznaje jakość moralną czynu, który zamierza wykonać lub którego dokonała, biorąc zań odpowiedzialność. Człowiek roztropny słuchając sumienia
moralnego, może usłyszeć Boga, który mówi.

KĄCIK DLA DZIECI

PLAN KOLĘDY - styczeń 2020 – cz. I
Data

Miejsce wizyty duszpasterskiej (ulica, nr Miejsce
domu)
rozpoczęcia

2.01.2020 (czw.) Marynarki Polskiej 151, Twarda 1, 2
Twarda 3, 4

Nr 151 od 16.00
Nr 3A od 16.30

3.01.2020 (pt.)

Klatka A od
16.30
Klatka C od 16.00

Twarda 18

4.01.2020 (sob.) Twarda 5, 6, 14, 16, 17,
Twarda 19, 21, Swojska

Nr 5 od 15.00
Nr 19 od 15.00

5.01.2020
(niedz.)

Okrąg 1A
Okrąg (numery parzyste)

1A od góry
–godz. 15.00
Nr 2/4 od 15.00

6.01.2020
(pon.)

Okrąg (numery nieparzyste)

Nr 1/3 od 15.00
Nr13/15 od
15.00

7.01.2020 (wt.)

Marynarki Polskiej 171, 173, 175

Nr 171 od 16.00
Nr 175 od 16.30

8.01.2020 (śr.)

Chwaszczyńska 1 – 5A
Chwaszczyńska 5B – 11A

Nr 1 od 16.00
Nr 5B od 16.30

9.01.2020 (czw.) Marynarki Polskiej 136A

Godz. 16.00 od
dołu godz. 16.30
od góry

10.01.2020 (pt.) Marynarki Polskiej 138A

Godz. 16.00 od
dołu godz. 16.30
od góry

11.01.2020
(sob.)

Zielony Trójkąt 4 A, B, C

Kl. A od15.00
Klatka B od 15.00

13.01.2020
(pon.)

Zielony Trójkąt 4 D, E, F

Klatka D od
16.30

JAN PAWEŁ II O BOŻYM NARODZENIU
Gdy Jan Paweł II był papieżem, to 24 grudnia każdego
roku przewodniczył Mszy Świętej o północy, która
miała miejsce w Bazylice świętego Piotra w Rzymie.
Dzięki mediom ludzie na całym świecie mogli
wsłuchiwać się w papieską homilię. Następnego dnia,
25 grudnia, papież wygłaszał orędzie bożonarodzeniowe „Urbi et Orbi” („Miastu i Światu”). Oprócz tego
składał życzenia wiernym w różnych językach.
Przyjaciel papieża, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
mówił, że Jana Pawła II wzruszał widok stajenki
betlejemskiej. Wzbudzało to w nim wspomnienie
z dziecięcych lat spędzonych w Wadowicach. Te
papieskie, watykańskie szopki pozbawione były ozdób,
wyróżniały się prostotą i skromnością. Ich widok miał
pobudzać do refleksji i zadumy nad
narodzeniem Chrystusa. Jan Paweł II
miał w swoim pokoju także element
bożonarodzeniowej tradycji, a mianowicie choinkę. Drzewka stały także
w refektarzu i na korytarzu Pałacu
Apostolskiego. Abp Mieczysław
Mokrzycki wspominał, że choinki
pięknie pachniały i papież chętnie sam
by jedną przystroił, ale z uwagi na brak
czasu zajmowały się tym siostry sercanki. Papież lubił patrzeć na te choinki,
dopytywał skąd trafiły do Watykanu,
a później dokąd po świętach zostaną przeniesione.
O tym, jaką wartość dla Jana Pawła II miały święta
Bożego Narodzenia i jak je przeżywał, można byłoby
wiele napisać. Jednak najbardziej słuszne wydaje się
przywołanie słów samego papieża odnośnie do narodzenia Chrystusa, które zbliża się wielkimi krokami.
Wczytajmy się zatem w kilka świątecznych myśli Jana
Pawła II:
Jeżeli my tak uroczyście obchodzimy Narodzenie
Jezusa, czynimy tak, by zaświadczyć, że każdy człowiek
jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Podczas gdy

nasze ludzkie statystyki, ludzkie klasyfikacje, ludzkie
systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe
oraz zwykłe możliwości ludzkie nie potrafią zapewnić
człowiekowi tego, by mógł rodzić się, istnieć i działać
jako jedyny i niepowtarzalny – Bóg mu to wszystko
zapewnia. Dla Niego i wobec Niego człowiek zawsze
jest jedyny i niepowtarzalny. Jest kimś od wieków
zamierzonym i od wieków wybranym. Kimś powołanym
i nazwanym swoim własnym imieniem.
Wszystkim, których Bóg kocha i którzy odpowiadają na
Jego wezwanie, by modlić się i czuwać w tę świętą Noc
Bożego Narodzenia, powtarzam z radością: objawiła
się miłość Boża do nas! Jego miłość jest łaską i wiernością, miłosierdziem i prawdą. To On, wyzwalając
nas z mroków grzechu i śmierci, stał się
mocnym, niewzruszonym fundamentem
nadziei każdej istoty ludzkiej.
W Bogu jest pełnia chwały. W tę noc
Boża chwała staje się udziałem całego
stworzenia, a w szczególności człowieka.
Oto Syn Przedwieczny - ten, który jest
odwiecznym upodobaniem Ojca - stał się
Człowiekiem, a Jego ziemskie narodzenie
w noc betlejemską nieustannie świadczy
o tym, że w Nim każdy człowiek objęty
jest tajemnicą Bożego upodobania, które
jest źródłem ostatecznego pokoju.
Chrystus, "Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie” (Łk 2,12), właśnie On jest naszym pokojem.
Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence przywraca
godność każdemu życiu, jakie się rodzi, daje nadzieję
wątpiącym i przygnębionym. Syn Boży przyszedł, aby
uleczyć zranionych przez życie i by nadać sens
wszystkiemu, nawet śmierci. W tym Dzieciątku, cichym
i bezbronnym, kwilącym w zimnej i pustej stajni, Bóg
zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej ludzkości,
w której wypełni się pierwotny zamysł stwórczy i zostanie dopełniony przez łaskę odkupienia.

Modlitwa przy wigilijnym stole
Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy
wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla
naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej miłości.
Przyjmij modlitwę, którą tej nocy z pokorą do Ciebie
zanosimy:
– obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę,
Ciebie prosimy…
– wlej nadzieję w serca ludzi ubogich, samotnych,
cierpiących po stracie bliskiej osoby, przeżywających
jakiekolwiek cierpienia, Ciebie prosimy…

– ześlij pokój na udręczoną wojną i przemocą Ziemię
Świętą i inne kraje, Ciebie prosimy…
– przyjmij do swojej chwały naszych zmarłych,
Ciebie prosimy…
– pobłogosław nas i te opłatki, którymi podzielimy się
na znak miłości i przebaczenia, Ciebie prosimy…
Ojcze nasz… Łamanie się opłatkiem
Modlitwa po wieczerzy wigilijnej:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za miłość,
którą nas obdarzyłeś, za ten wieczór wigilijny i dary,
które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W przedsionku można nabyć świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.

9. Podczas Dobroczynnego Kiermaszu Świątecznego
grupa charytatywna zebrała 1210 zł.

2. Opłatek można jeszcze nabyć w zakrystii.

10. W ostatnich dniach młodzież dostarczyła do
naszych skrzynek pocztowych list ks. Jana do parafian
i mieszkańców naszej dzielnicy z okazji świąt oraz
kolędy. Zachęcamy do zajrzenia do skrzynek i lektury.

3. Okazja do przedświątecznej spowiedzi jutro w godz.
7.00 – 7.30 oraz 17.00 – 18.00, a także we wtorek
w godz. 7.00 – 7.30.
4. Jutro Msze Święte o 7.30 oraz ostatnie Roraty
o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci oraz dorosłych.
5. Do ustawiania i strojenia choinek oraz szopki
zapraszamy jutro o godz. 10.00.
6. W Wigilię pamiętajmy o postnym charakterze dnia.
W czasie Wieczerzy niech nam towarzyszy wspólna
modlitwa, lektura fragmentu II rozdziału Ewangelii św.
Łukasza, który mówi o narodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem, pełne wiary życzenia oraz
wspólny śpiew kolęd.

11. Informujemy, że wizytę duszpasterską (kolędę)
rozpoczniemy 2 stycznia. Plan pierwszej części kolędy
na stronie 4.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie
IV Róży oraz osoby chętne w sobotę o 8.00.
W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin
Eugeniusz Świetlicki, l. 85, zam. przy ul. Reja.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

7. We wtorek Msza Święta poranna o godz. 7.30 i
Pasterka o północy. Pół godziny przed Pasterką
czuwanie modlitewne.
8. Porządek Mszy Świętych w I i II dzień Świąt jak
w każdą niedzielę.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 23 grudnia
7.30 + Małgorzata Wiśniewska
17.00 + Ewelina, rodzice i dziadkowie z obu stron oraz
w intencji Agaty z okazji urodzin - o zdrowie,
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Wigilia, 24 grudnia
7.30 - wolna intencja
Pasterka (24.00) - w intencji Katarzyny i Krystiana o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski w życiu małżeńskim oraz o życie wieczne dla Roberta
Pasterka (24.00) - Roman i Władysława z okazji 60.
rocznicy sakramentu małżeństwa
Boże Narodzenie, 25 grudnia
8.00 + w czyśćcu
10.00 + Edmund i Olga Jaworscy z okazji 60. rocznicy
sakramentu małżeństwa
12.00 + rodzice Piotr i Helena Rogal
18.30 - dziękczynno-błagalna w intencji Elżbiety
z okazji urodzin

2. Dzień świąt Bożego Narodzenie, 26 grudnia
8.00 + Maria, Edwin, Czesław, Adam oraz +z rodziny
10.00 - Stanisław i Teresa z okazji 53. rocznicy sakramentu małżeństwa
12.00 + Helena Hartman
18.30 + Małgorzata w 5. rocznicę śmierci, Zygmunt
Piątek, 27 grudnia - św. Jana Apostoła
7.30 - wolna intencja
18.00 + rodzice z obu stron; +Józef
Sobota, 28 grudnia - św. Młodzianków
7.30 - wolna intencja
18.00 + Monika, Jan, Irena, Jan, Adam, Zbigniew
i Natalka
Niedziela Świętej Rodziny, 29 grudnia
8.00 - wolna intencja
10.00 + Maria i Edwin
12.00 + Władysław Jańczak w 2. rocznicę śmierci
18.30 + Alicja Ujazda - m-c po pogrzebie

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk,
tel. 583447268; Msze Święte 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

