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Adwentowe kroczenie w ciemnościach
kieruje nas do światła z Betlejem. Światła,
które rozprasza wszelkie nasze ciemności.
Życzymy Wam wszystkim gotowości na
przyjęcie Bożego Syna do swego życia,
otwartości Waszych domów na przyjęcie Tego,
który przychodzi z miłością i pokojem.
Niech moc Ducha Świętego pomoże nam
uwielbiać Boga za wielkie rzeczy, jakie
dla nas czyni.
Niech Pan Bóg błogosławi Wam w przeżywaniu
tego pięknego czasu Świąt z najbliższymi
i we wspólnocie wiary.
ks. Jan i ks. Piotr

BOŻE NARODZENIE - HISTORIA I SYMBOLIKA
Disiaj trudno nam w to uwierzyć, ale do III wieku
w Kościele nie celebrowano Bożego Narodzenia. Mówiono
wówczas nawet, że urodziny obchodzą tylko grzesznicy
(w Piśmie Świętym mowa jest tylko o urodzinach faraona
i Heroda). To podejście zmieniło się w IV w., kiedy to
postanowiono uczcić wspomnienie tak ważnego dla naszej
wiary wydarzenia. Pojawił się jednak problem z datą
Bożego Narodzenia. Nie zachowały się żadne świadectwa
mówiące o tym, kiedy rzeczywiście Chrystus przyszedł
na ten świat. W tej kwestii milczą również Ewangelie.
Początkowo popularne było obchodzenie pamiątki narodzin
Syna Bożego, jako tylko jednego z aspektów innej Uroczystości - Objawienia Pańskiego (6 stycznia). Próbowano
jednak ustalić też datę Bożego Narodzenia. Na podstawie
jednej z tradycji postanowiono, że w pobliżu równonocy
wiosennej, 25 marca, Kościół będzie obchodził Zwiastowanie Pańskie. Symbolicznie jest to dzień, w którym
wspominamy poczęcie Jezusa, więc uwzględniając idealny
czas trwania ciąży (9 miesięcy) uzyskano datę 25 grudnia
jako domniemany dzień narodzin Syna Bożego.
W IV w. w Rzymie sprawowano w tym dniu tylko jedną

Mszę, rano ok. godziny 9, podczas której czytano prolog
Ewangelii wg św. Jana ("A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami"). Natomiast Kościół jerozolimski
obchodził Boże Narodzenie uroczyście w Betlejem - tam
Msza odbywała się o północy, co miało związek ze słowami
Księgi Mądrości ("Gdy ogarnęła wszystko głęboka cisza,
a noc dobiegała połowy swej drogi, z królewskiego tronu
nieba zstąpiło Twoje wszechpotężne słowo"). Kościół
rzymski też bardzo szybko przejął tę tradycję sprawowania
Mszy o północy. W pierwszych wiekach obchodów
Bożego Narodzenia, uroczystą pasterkę w Rzymie papież
sprawował w Bazylice Matki Bożej Większej. W tym
kościele przechowuje się po dziś dzień relikwię żłóbka
świętego. Następnie biskup Rzymu udawał się do włodarzy
cesarstwa, gdzie sprawował Eucharystię o świcie. Trzecią
Mszę, już za dnia, papież odprawiał zaś w swojej siedzibie
- Bazylice św. Jana na Lateranie. Tradycja trzech Mszy
bożonarodzeniowych (w nocy, o świcie i w dzień) pozostała
w liturgii do dnia dzisiejszego - te trzy Msze mają osobne
formularze i osobne zestawy czytań. Symbolizują one
również trzy tajemnice związane z Narodzeniem Pańskim:

1. Jezus jako odwieczny Syn zrodzony przez Ojca. 2. Jezus
narodzony z Maryi Dziewicy. 3. Jezus rodzący się w naszych duszach.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż na ikonach przedstawia
się czasem żłóbek, w którym był złożony mały Jezus w formie grobu (sarkofagu), a Dzieciątko zamiast w pieluszkach
leży w całunie grobowym. Ma to nam przypomnieć o misji,
jaka czekała Chrystusa na tym świecie - umrzeć za nasze
grzechy. Z tym związana jest również bogatsza symbolika
żłobu. Otóż w tradycji Ojców Kościoła był on symbolem
grzechu - bo jak zwierzęta wracają do swojego żłobu, tak
ludzie ciągle wracają do swojego grzechu. A Jezus
przyszedł do tego miejsca, które symbolizuje ludzką
ciemność i grzech, aby właśnie tam spotkać się z człowiekiem. W tajemnicy Bożego Narodzenia mogę zatem

po pierwsze ucieszyć się z faktu, że Bóg stał się taki jak ja
- a przez to ja jestem wyniesiony do godności dziecka
Bożego. A dlaczego to zrobił? O. Tomasz Grabowski wyjaśnia, że przede wszystkim ze względu na współczucie
dla człowieka (nie litowanie się, a współodczuwanie, chęć
niesienia z nami brzemienia), a także dlatego, że chciał
nawiązać z nami relację. Takie otwarcie było odwagą
i ogromnym ryzykiem - wystawieniem się na zranienie
i odrzucenie. I to odrzucenie rzeczywiście nastąpiło.
Powyższe refleksje można też jednak odnieść i do nas samych. We współczuciu dla grzesznika i w szukaniu relacji
z innymi nawet za cenę zranienia, możemy naśladować
samego Nowonarodzonego.
Damian Zelewski
Na podst.: Porosło K., Grabowski T., Katecheza przed Bożym
Narodzeniem

ŚWIĘTA TRZEBA PRZEŻYĆ PRAWDZIWIE
rozmowa z księdzem Krzysztofem Grzemskim
- rezydentem w parafii Św. Brata Alberta w Gdańsku;
wykładowcą Gdańskiego Seminarium Duchownego
i Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej
Szczęść Boże! Dzisiaj ostatnia niedziela Adwentu,
a już za kilka godzin rozpocznie się Pasterka. Czym
dla Księdza jest Boże Narodzenie i jak je przeżyć
tak, aby nie było tylko po prostu kolejnym świętem?
Dla mnie święta to trudny czas. Będąc dzieckiem oczywiście je lubiłem i na nie czekałem. Jako dorosły człowiek
doświadczyłem, że w czasie świąt wychodzi ze mnie wiele
różnych napięć. Święta to czas nietypowy, w którym nie
ma normalnego rytmu, wszystko jest inne. Jak dobrze
przeżyć ten okres? Nie jestem w tym ekspertem. Pomaga
mi nastawienie, że mogą się pojawić trudne sytuacje i że
mam prawo do błędu. Wiem, że zwłaszcza w święta muszę
pilnować "swojego kręgosłupa", czyli relacji z Panem
Bogiem. Dbam także o relacje z ludźmi, w których mam
oparcie, trzymam się swojej wspólnoty. Pomaga mi
odpuszczanie wielu rzeczy, na przykład tego, że muszę
dobrze wypaść i ładnie się uśmiechać przy stole wigilijnym.
Wcale nie muszę. Nie służy mi oszukiwanie siebie, ale
szukanie prawdy w sobie. Potrzebuję oczywiście tych
świątecznych, rodzinnych rozmów, ale także czasu, gdzie
mogę być tylko z Panem Bogiem.
Święta Bożego Narodzenia są często kojarzone
jedynie z pięknie ozdobioną choinką, zastawionym
stołem, drogimi prezentami. To wszystko jest ważne,
ale jak odkrywać to, co najważniejsze?
To bardzo dobre pytanie. Ja przez całe swoje życie święta
przeżywałem tak "z wierzchu". Ciężko było mi to zobaczyć,
bo cała otoczka była mocno religijna. To jest o tyle trudne,
że wtedy wydaje się, że wszystko jest w porządku, a wcale
niekoniecznie tak musi być. Dopiero później przyszedł
moment refleksji, gdy dostrzegłem, że można się na tym
zatrzymać. Poprzestać tylko na tych zwyczajach,
zadowoleniu kogoś z rodziny, myśleniu o tym, co ktoś sobie

pomyśli. Receptą na to jest stanięcie w prawdzie. Święta
trzeba przeżyć prawdziwie, bez udawania.
Pan Jezus, gdy tylko się urodził, od razu doświadczył
ludzkiej obojętności i odrzucenia. Nikt nie chciał
przyjąć do domu Maryi i Józefa, którzy czekali na
Jego narodziny. Dzisiaj też wiele osób żyje bez Boga
i twierdzi, że tak jest lepiej, wygodniej. Jak stanąć
przeciw temu wszystkiemu? Jak się nie poddać
temu, co mówi świat?
Ta pierwsza uwaga jest bardzo słuszna. To prawda, Jezus,
gdy tylko przyszedł na świat, to od razu zmierzył się z bólem.
Nam święta ciepło się kojarzą, a szopka jest tak piękna
i cukierkowa - po prostu "idealne" miejsce na narodziny.
Prawda jest jednak dość brutalna. W prologu Ewangelii
Św. Jana czytamy: "Przyszedł do swojej własności, a swoi
Go nie przyjęli". Chrystus zetknął się z tym, czego wszyscy
doświadczamy. On chciał być taki jak my i przeżywać to,
co my. Trudne doświadczenia po prostu są. Czasem
chcielibyśmy widzieć takiego "cukierkowego" Boga, który
spełnia nasze życzenia, a jeżeli okazuje się, że tak nie jest,
to się przeciwko temu buntujemy. Pan Bóg owszem
uzdrawia, ale to nie jest tak, że znika ból. Jeżeli komuś
życie bez Boga się podoba, to jego wybór. Jedyną osobą,
którą jestem w stanie zmienić, jestem ja sam. Zmiana może
przyjść wtedy, gdy "zderzę się ze ścianą", bo gdy wszystko
runie, to wtedy może być to moment przebudzenia.
Jak otwierać drzwi serca na to przyjście Pana Jezusa?
Serca, które może czasem jest mocno pokaleczone?
To trudne pytanie. Ja jestem na początku tej drogi i dobrze,
gdy najpierw zaczynam uświadamiać sobie, jak bardzo to
moje serce jest zamknięte. Rodzimy się wszyscy z takim
zranieniem, które tradycyjna teologia nazywa grzechem
pierworodnym. Dochodzą do tego różne inne zranienia.
To co mi pomaga, to doświadczenie Bożego Miłosierdzia.

Ja sam nie jestem w stanie poradzić sobie
z tym zranieniem, dopóki nie doświadczę,
że relacja Pana Jezusa do mnie jest zupełnie
niezależna od mojej kondycji, zachowań, jest
bezwarunkowa. To lęk nie pozwala nam w to
uwierzyć. Pan Jezus mnie wtedy nie ocenia,
nie zostawia, ale wyciąga i te zranienia zaczynają być leczone.
W Ewangelii Św. Jana napisane jest:
"Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli".
Jaka jest zatem prawda o nas samych
i w jaki sposób ona może nas wyzwolić?
To dla mnie bardzo ważne zdanie i odnoszące
się do przełomowego momentu w moim życiu.
Potrzebuję odkryć tę prawdę o sobie: tę moją
niezdolność do miłości, to, że mi się tylko
wydawało, że ja potrafię kochać, że mi się
wydawało, że jestem całkiem w porządku,
że radzę sobie z życiem, bo chodzę do Kościoła
i tak dalej. Ja długo szukałem takiej prawdy zewnętrznie:
że muszę coś wystudiować, na przykład teologię, Biblię,
nie wiadomo jeszcze co - a uciekałem od tej prawdy o sobie. Przez długi czas wydawało mi się, że mogę być w porządku przed Panem Bogiem, kiedy owa ciemna strona
zniknie, a okazuje się, że to zmierzenie się z nią - przyznanie
do bezsilności - jest czymś, co uwalnia. To daje wolność
do zostawienia pewnych rzeczy, przejawów samowoli,
których się kurczowo do tej pory trzymałem. Pan Bóg to
wszystko przemienia. Ta trudna prawda może stać się też
użyteczna dla drugiego człowieka. Pan Bóg może się tym
posłużyć dla jakiegoś dobra. To tylko Pan Bóg mógł coś
takiego wymyślić (uśmiech).
Prowadzi Ksiądz wykłady na temat Pisma Świętego.
Jednak niektórzy mogą mieć problem, aby uwierzyć,
że to autentyczne Słowa Boga. Co Ksiądz doradziłby
takim ludziom?
(długie milczenie) Nie wiem, czy mam tu jakąś konkretną
radę. Ja nigdy nie wątpiłem, że Pan Bóg istnieje i że Słowo
Boże pochodzi od Niego. Znam jednak takich ludzi, którzy
mieli odwrotny obraz Pisma Świętego czy Kościoła,
a jednak w pewnym momencie cos się pozmieniało. Myślę,
że jeżeli ktoś sobie zadaje takie pytanie i pojawia się
w nim opór, bunt, to znaczy, że już w tym człowieku coś
zaczęło się dziać. Ja bym nie przestawał po prostu szukać.
Jakiś czas temu w kinach mogliśmy oglądać film
nakręcony na podstawie książki "Chata" W. P.
Younga, w którym widzimy bohatera będącego na
krawędzi. Zadaje Bogu trudne pytania, wręcz
obraźliwe: "Gdzie byłeś, jak Ciebie potrzebowałem?", "Co z Ciebie za Bóg?" i wiele innych. W obliczu tragedii, którą przeżywa, czuje się porzucony
i zapomniany przez Boga. Obraz tego bohatera może
być niejednemu bliski. Jak przez takie sytuacje przechodzić i wyjść zwycięsko, umocnionym, a nie po-

konanym?
To jest mi bardzo bliskie. Wspomniana książka pomogła
mi sobie uświadomić, że mój obraz Boga był inny, pomimo
tego, że byłem religijny, mało tego - zostałem księdzem,
nastudiowałem się teologii i miałem pewne wyobrażenie
Boga. Jeden z takich fałszywych obrazów, to było to, że ja
nigdy Boga nie mogę zdenerwować, że muszę być wobec
Pana Boga grzeczny. Wzmacniałem ten obraz tym, że on
jest miłosierny, że przebacza, więc nie ma powodu, żeby
się denerwować. W pewnym momencie życia ta złość
zaczęła się odblokowywać, wylewać na wszystko i wszystkich, z Panem Bogiem włącznie. Wówczas jeden
człowiek, który mi duchowo towarzyszy powiedział, że jeśli
jestem pełen złości na Pana Boga i mu "nawrzucam",
wypomnę co mi się nie podoba, wyleję tę całą swoją żółć
za te wszystkie moje nieszczęścia, a najchętniej bym go
jeszcze kopnął w kolano, to Pan Bóg tego wszystkiego
słucha, słucha i mówi: "Dzięki Krzysztof, że się podzieliłeś,
może coś jeszcze chcesz dodać?" :) To było dla mnie bardzo
uwalniające, że mam prawo przeżywać złość przed
Bogiem, że takie sytuacje trudne są ku temu okazją, każda
złość i każdy bunt mówi o mnie, nie o tej drugiej osobie,
czyli o Bogu. Złoszczę się na pewien obraz Boga, nie na
Jego prawdziwego. Mam prawo mu to wypowiedzieć, Pan
Bóg lubi słuchać wszystkiego, co prawdziwe, cokolwiek
co by to było.
Już tak na koniec: czego chciałby Ksiądz życzyć
naszym Parafianom z okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za możliwość podzielenia
się. Chciałbym życzyć takiego pokoju w sercu i pogody
ducha, które płyną ze spotkania z Panem Jezusem,
przychodzącym do nas jako Światło, ale jednocześnie jako
małe dziecko, które jest bezbronne, po to, abyśmy my nie
bali się do Niego zbliżać. Tego
zaufaniaBarbara
i powierzania
się
Rozmawiała:
Majkowska
Bogu wszystkim Czytelnikom, Parafianom, całej parafii
na Zielonym Trójkącie życzę.
Dziękuję za rozmowę.

GÓRA
Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi
przyjść Eliasz? (Mt 17,10)
Trzeba nam tak czytać Pismo, jakbyśmy razem z Jezusem
wchodzili na górę.
Jezus zabrał ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana i wobec
nich przemienił się: Jego twarz „zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17,2).
A przecież ci trzej mężczyźni, którym było dane zobaczyć
przemienienie, nie byli uczonymi w Piśmie. Widząc
przedziwną scenę, nie potrafili przywołać stosownego
fragmentu ze Świętej Księgi, by wyjaśnić to, co się stało,
by znaleźć prorocką zapowiedź tego zdarzenia. Jedyne,
co im przyszło na myśl, to postawić namioty dla Jezusa,
Mojżesza i Eliasza. Bo to się robiło w święto namiotów:
stawiało namioty.

Schodząc z góry, uczniowie pytali Jezusa o to, co się stało:
dlaczego, według uczonych w Piśmie, Mesjasza ma
poprzedzić Eliasz. Nie wiedzieli, nie rozumieli, pytali więc
Jezusa, bo Mu ufali, polegali na Nim i wiedzieli, że On zna
prawdziwą odpowiedź. Że On właśnie potrafi wyjaśnić
wszystko to, co w Piśmie było dla nich niezrozumiałe. Tak
właśnie i my powinniśmy czytać Pismo Święte: nie
własnym rozumem próbować wytłumaczyć to, co wydaje
się niezrozumiałe, ale pytać Jezusa. Być blisko Niego
i słuchać, co On nam chce powiedzieć o Słowie Bożym.
Uczeni w Piśmie doskonale wiedzieli, co ma się wydarzyć,
jakie znaki będą towarzyszyć Mesjaszowi. Nic jednak ta
wiedza im nie dała. Nie poznali, albo nie chcieli poznać,
Syna Bożego, kiedy przyszedł. Mogli być najlepszymi na
świecie ekspertami Tory, doskonale wykształconymi
biblistami, mogli znać Prawo i Proroków na wyrywki. I co
z tego, skoro nie poznali Słowa, kiedy Ciałem się stało.
Uczniowie mieli to na swoją obronę, że towarzyszyli
Jezusowi. Byli zawsze obok Niego i wszystko, co wiedzieli,
co rozumieli, pochodziło od Niego. Uczeni w Piśmie nie
poznali Jana Chrzciciela, że to on właśnie jest
zapowiedzianym drugim Eliaszem, choć mieli do tego całą
potrzebną wiedzę. Uczniowie Jezusa zrozumieli, że tak
właśnie jest, ponieważ Jezus sam im o tym powiedział.
A oni słuchali uważnie Jego słów. Zapamiętywali je i brali
sobie do serca, nawet, jeśli nie od razu pojmowali ich sens.
Tak i nam trzeba czytać Pismo, jakbyśmy szli z Jezusem,
krok w krok, przy Jego boku. On sam przecież wyjaśnia
nam Słowo, ponieważ On tym Słowem jest.
Joanna Czech

WIGILIA
Wszędzie wokół nas widać radosne poruszenie.
Domy, ulice wsi i miast
kolorowymi światłami ozdobione.
W pokoju stoi choinka, pachnąca żywicą,
pięknie przystrojona, a pod nią prezenty ułożono.
Dom pełen zapachów
tradycyjnych potraw wigilijnych,
przygotowanych przez matkę,
smakiem miłości nasyconych.
Stoły do wieczerzy wigilijnej
białymi obrusami nakryte,
a na sianku opłatek - chleb miłości
wiązanką najpiękniejszych życzeń wzbogacony.
Puste miejsca przy stole - tych co odeszli
nam przypominają
oraz czekają na tych, którzy przybyć jeszcze mają.
Ludzkie serca się otwierają
i wszelkie urazy zapominają.
Łamiąc się opłatkiem, serdeczne życzenia,

gesty pojednania i miłości sobie przekazują.
Radujemy się wszyscy z wzajemnego pojednania
i przygotowania serc naszych na narodzenie Pana.
Pragniemy, by w nich Jezus się narodził,
błogosławił nam
i od wszelkiego zła nas oswobodził.
Więc kolędę radośnie zaśpiewajmy,
Jemu pokłon, cześć i chwałę oddajmy.
Barbara Kuryłek

ŚWIATŁO SŁOWA
Czwarta niedziela Adwentu to ostatnia prosta przed
przyjściem Pana. Drugi okres adwentu przygotowuje do
pamiątki pierwszego przyjścia Jezusa - Narodzenia.
Kościół podaje dzisiaj pierwsze proroctwo dotyczące
przyjścia Mesjasza - Syna Dawida. Wpisuje się ono
w historię zbawienia człowieka, którą Bóg rozpoczął
w momencie grzechu pierworodnego. Tu konkretnie
wskazuje na to jaki będzie Mesjasz, z jakiego rodu i jakie
będzie Jego pochodzenie. Prorok Natan najpierw wygłosił
swoje słowo - zachętę dla króla Dawida, aby budował
świątynię. Szybko jednak Bóg "wyprostował" ten błąd
i oznajmił mu swoje - Boże słowo. Wskazał nie na świątynię,
ale na budowanie Domu w znaczeniu potomstwa. Naszą
świątynią jest Jezus, zburzoną i w trzy dni odbudowaną.
W Niej szukamy zbawienia, które jest nam udzielane
według naszej osobistej zgody.
Dlatego proroctwo Natana wypełnia się w Jezusie przy
udziale Najświętszej z Niewiast. Maryja stanęła w
najważniejszym punkcie historii ludzkości. Ta, która została
przygotowana do bycia Matką Boga, od anioła dowiaduje
się, że właśnie teraz Bóg wypełnia swoje obietnice.
Potrzebuje jeszcze tylko Jej zgody. To było Jej powołanie
jedyne i unikatowe. Wszystko inne w Jej życiu wynika
z tego powołania. Zwykłe kobiety są matkami, ale oprócz
tego mają inne zadania do spełnienia. Ona natomiast miała
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tylko tę jedną misję do wypełnienia. Stając się Matką Syna
Bożego, stała się Matką nas wszystkich. Obecność Maryi
jako pierwszej i wzorowej chrześcijanki jest dla nas i całego
Kościoła źródłem nadziei. O Jej doniosłej roli niech
przypominają nam słowa prefacji ze Mszy świętej:
Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo,
* poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską
troską początek Kościoła rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości * wzięła za
swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć
Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła
swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się
wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do
niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół
pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej
ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.
Od Maryi uczymy się kobiecego zawierzenia Bogu.
Wykorzystujemy wszystkie narzędzia (zwłaszcza posłuszeństwo i wolną wolę), które miała Maryja, aby przyjąć
Słowo, zachowywać Je i żyć według Niego. Wszystko to
czynimy w duchu radości: "Raduj się, łaski Pełna, Pan
z Tobą".
Na tej "ostatniej prostej" powierzamy się Naszej Matce.
Niech Ona nas uczy jak przeżyć właściwie święta narodzenia Jej Syna, godząc to z codziennymi obowiązkami.
Ona, która prowadziła zwykłe życie w Nazarecie, jednak
zawsze w obecności Słowa Bożego; niech uczy tej postawy
każdego z nas.
Do zobaczenia niebawem!
ks. Krystian Wilczyński
Marana tha! Pan jest blisko!

INTENCJE MSZALNE
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Niedziela, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia; 8.00 + Marian Mielewski w 10. rocznicę śmierci, + z rodziny;
10.00 + Adam; 12.00 + Monika, Jan, Irena, Jan, Zbigniew, Adam, Natalka;
Poniedziałek, 25 grudnia - Boże Narodzenie; 24.00 - Pasterka; 8.00 + w czyśćcu; 10.00 + Piotr Rogal, +Helena;
12.00 + Stefania Chlewińska w 3. rocznicę śmierci, rodzice: Władysława (k) i Jan; 18.30 - wolna intencja
Wtorek, 26 grudnia - 2. Dzień Świąt Bożego Narodzenia; 8.00 - dziękczynna z okazji 55. rocznicy ślubu Mirosławy
i Edmunda Klecha, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny; 10.00 + Maria, Edwin, Czesław, Adam,
+z rodziny z obu stron; 12.00 - dziękczynna z okazji 58. rocznicy ślubu Władysławy i Romana z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo na dalsze lata; 18.30 + Agnieszka oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy i Helenki
Środa, 27 grudnia - Świętego Jana Apostoła; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Małgorzata w 3. rocznicę śmierci
Czwartek, 28 grudnia - Świętych Młodzianków; 7.30 - wolna int.; 18.00 +rodzice: Stanisława i Kazimierz
Piątek, 29 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 30 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Eugeniusz
Niedziela, 31 grudnia - Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; 8.00 + Zenon i Bożena w 2. rocznicę śmierci
10.00 + Elżbieta, Robert, brat Leon i siostra Bogumiła; 12.00 + Hieronim; 18.30 - dziękczynno-błagalna za miniony rok
Poniedziałek, 1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; 8.00 + Władysław; 10.00 - wolna intencja;
12.00 + rodzice z obu stron, +Józef oraz +krewni; 18.30 + Roman Grzybowski - Msza św. gregoriańska
Wtorek, 2 stycznia - Świętych Bazylego i Grzegorza; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 - wolna intencja
Środa, 3 stycznia - Najświętszego Imienia Jezus; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Jadwiga Kreft
Czwartek, 4 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Ryszard Janczur, Krystyna, krewni z obu stron
Piątek, 5 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 6 stycznia - Objawienie Pańskie; 8.00 - w intencji członków Żywego Różańca; 10.00 + Maria i Marian
Izydorczyk, Katarzyna Wawrzyniak; 12.00 + mąż Alfons, rodzice z obu stron i rodzeństwo; 18.30 + Roman Niedziela
7 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego; 8.00 - Lidia i Michał w 40. rocznicę ślubu; 10.00 + z rodziny Sirko:
Bronisława, Bronisław, Jan, Waleria, Anastazja; 12.00 + Kazimierz Dukaczewski w 8. rocznicę śmierci, rodzice z obu
stron; 18.30 + Roman Grzybowski - Msza św. gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wigilia dla osób samotnych dzisiaj o godz. 18.00 w domu parafialnym.
2. Z racji Wieczoru Wigilijnego nie będzie dzisiaj Mszy Świętej o godz. 18.30.
3. Jutro Boże Narodzenie. Dziś o północy zapraszamy na Pasterkę, a porządek Mszy Świętych w I i II dzień Świąt jak
w każdą niedzielę.
4. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy 2 stycznia. Program kolędy na pierwsze dwa tygodnie znajdziemy na str. 5.
5. Mamy nadzieje, że do wszystkich dotarł list kolędowy księdza proboszcza. Znajduje się również na stronie internetowej
parafii. Prosimy, aby w miarę możliwości na kolędzie obecni byli wszyscy domownicy. Wraz z kapłanem podążają
ministranci, którzy informują o kolędzie oraz uczestniczą w części wizyty. Ofiary składane do ich puszek są wyrazem
naszej wdzięczności im za całoroczną służbę przy ołtarzu.
6. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przywieźli, ustawiali i stroili choinki oraz szopkę, a także sprzątającym
kościół, dbającym o szaty liturgiczne.
7. W przedsionku u ministrantów można jeszcze nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
8. Opłatek można jeszcze nabyć w zakrystii.
9. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4270 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
10. Podczas Dobroczynnego Kiermaszu Świątecznego młodzież zebrała 667 zł.
11. Gdańskie Seminarium Duchowne dziękując poinformowało nas, że 12 XI na tacę seminaryjną zebraliśmy 2116 zł.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
Zmarła Teresa Nowak, l. 80, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 151. Polećmy ją miłosiernemu Bogu.
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

