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"Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w swoim biegu dosięgła połowy,
wszechmocne Twe Słowo zstąpiło z nieba, z królewskiej stolicy". Tymi
słowami Księga Mądrości zapowiada narodziny Mesjasza - Jezusa Chrystusa
- który rozproszy ciemności grzechu i śmierci. Przyjdź Panie Jezu i nie
zwlekaj. Wiesz jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Niepokój, strach, słabości
oplatają nas tak mocno, że czasem nawet nadzieja uchodzi. Przyjdź i nie
zwlekaj! Zapalamy roratnie świece, które są zapowiedzią Światłości
z wysoka - Światłości świata, która jest Prawdziwą Drogą prowadząca do
Życia. Wspomnij na nas Panie, wszak do Ciebie należymy. Nosimy Twoje
niezatarte znamię, którym nas obdarzyłeś na Chrzcie świętym. Wylej na nas
zdroje Twojego Miłosierdzia, które wskaże drogę powrotu do Ciebie. Usuń
to wszystko, co przeszkadza nam ofiarować nasze życie Tobie i pozwolić,
żeby Słowo, które Ciałem się stało, zamieszkało w moim sercu.

"Amen. Marana Tha -  przyjdź Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami wszystkimi!" (Ap 22,21)

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU JUBILEUSZOWEGO 1050-lecia CRZTU POLSKI
29 listopada 2015 r. - rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Chrztu Polski w diecezjach
8 grudnia 2015 r. - Papież zainauguruje Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
14-16 kwietnia 2016 r. - centralne obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu
3 maja 2016 r. - Jubileuszowy Akt zawierzenia NMP Królowej Polski na Jasnej Górze
20-25 lipca 2016 r. - pierwszy etap Światowych Dni Młodzieży w diecezji
25-31 lipca 2016 r. - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie razem z Papieżem Franciszkiem
20 listopada 2016 r. - Akt oddania Ojczyzny Chrystusowi Królowi w Krakowie - Łagiewnikach,
zakończenie Roku Miłosierdzia



Jerozolima - miasto Jezusa - Ściana Zachodnia

Asia

 Tradycja... Pierwsze skojarzenie: dom. Mój dom
rodzinny. Babcina pyszna zupa grzybowa i smażone
pierogi. Zupełnie inne niż te gotowane i nielubiany kiedyś
kompot z suszonych owoców. Śledzie, do których
przekonałam się z wiekiem, śpiewanie kolęd, choinka
a pod nią prezenty "przed słodkim".

  Bardzo lubię chodzić pod jerozolimską Ścianę Płaczu.
Mogłabym tam siedzieć godzinami i przyglądać się
przewijającym się przez plac przy murze tłumom ludzi.
Po przejściu przez bramki bezpieczeństwa strzegące
wejścia na obszerny dziedziniec jednego z ważniejszych,
jeśli nie najważniejszego miejsca dla wszystkich
Izraelitów i Żydów w ogóle, czuję się, jakbym przenosiła
się w czasie o dziesiątki, a może nawet setki lat.
  Ściana Płaczu, zwana też Ścianą Zachodnią lub Murem
Zachodnim, to jedyna pozostałość po drugiej Świątyni
Jerozolimskiej, rozbudowanej przez Heroda pod koniec
I. w. przed Chrystusem i zburzonej przez Rzymian
w 70 r. naszej ery. Nie była częścią samej świątyni, ale
raczej muru podtrzymującego platformę, na której stał
przybytek. Żydzi wierzą, że po zburzeniu świątyni,
Szechina, czyli Boża Obecność, opuściła Miejsce
Święte Świętych i przeniosła się nad Ścianę Płaczu,
by, jak twierdzą niektórzy rabini, już nigdy stąd nie odejść.
Dlatego miejsce to jest licznie odwiedzane przez
wyznawców religii mojżeszowej, nie tylko w uroczys-
tości, ale też w dni powszednie. Przychodzą tu, żeby
modlić się, świętować, śpiewać, tańczyć, rozmawiać,
spotykać z przyjaciółmi i nieznajomymi, a dzieci szkolne
- żeby uczyć się patriotyzmu.

  Z obszernego placu przy Ścianie Płaczu wydzielono
dwie części modlitewne: mniejszą dla kobiet i większą
dla mężczyzn. Nie-Żydzi również mogą podejść pod
sam Mur, ale obowiązują pewne ograniczenia: skromny
ubiór, nakrycie głowy, stosowne zachowanie i zakaz
robienia zdjęć w czasie szabatu i w dni świąteczne.
Ten ostatni przepis jest zresztą nagminnie łamany przez
turystów: co chwila ktoś ukradkiem wyciąga komórkę,
chcąc uwiecznić widok, jakiego nie zobaczy się nigdzie
indziej na świecie.

  Żydowskie spotkania modlitewne w niczym nie
przypominają dostojnej powagi chrześcijańskich
nabożeństw. Przede wszystkim nie ma tu czegoś
takiego, jak miejsce przewodniczenia, ani osoby, która
by prowadziła wspólną celebrację. Mężczyźni modlą
się albo w pojedynkę, stojąc przy samym Murze i ener-
gicznie kiwając się do przodu i do tyłu, albo
w mniejszych lub większych grupach, z których każda
ma swój odmienny, charakterystyczny oraz rytm
i rytuały spotkań. Co chwila więc jakaś grupka siada,
albo wstaje, odwraca się to w jedną, to w drugą stronę,
recytuje lub śpiewa na głos, a nawet tańczy. Panuje
spory rozgardiasz. Oczywiście dotyczy to męskiej
części, bo kobiety nie modlą się na głos.
 Dodatkowym urozmaiceniem są żołnierze, którzy
licznie odwiedzają Ścianę Płaczu w piątki o zachodzie
słońca, kiedy zaczyna się szabat. Mam wrażenie,
że przychodzą tu głównie po to, żeby śpiewem i tańcem
zaznaczyć swoją uzbrojoną, pewną siebie obecność.
I jakoś tak się składa, że zawsze wybierają miejsce jak
najbliżej płotu oddzielającego mężczyzn od kobiet, co
nie pozostaje niezauważone: dziewczęta natychmiast
odwracają się od swojej części Ściany i dosłownie
zawisają na ogrodzeniu, podziwiając dzielnych,
przystojnych wojaków.
  Na dziedzińcu panuje spory ruch. Ciągle ktoś wchodzi
lub wychodzi: mężczyźni w długich płaszczach
i imponujących kapeluszach, niektórzy z brodą po pas,
kobiety w sukienkach o stonowanych kolorach,
zakrywających ramiona i kolana, czasem w perukach,
a wszystkie nieodmiennie poprzedzane dużą gromadką
dzieci. Próbuję doliczyć się, ile też synów i córek mogą
mieć te drobne i z wyglądu dosyć młode matki, ale
gdzieś przy piątce gubię się w rachubie. Po hebrajsku
mama to ima. Słowo krótkie i skromne, ale jestem pełna
podziwu dla hebrajskich matek. Ja ze swoją dwójką
czasem ledwo daję sobie radę.
  Nad Murem Zachodnim, po obu jego krańcach, górują
dwie kopuły: jedna przykrywa Świętą Skałą, a druga
- meczet Al-Aksa. Stosunki pomiędzy obiema stronami
Ściany: Żydami i Muzułmanami, raczej nie należą do
przyjaznych i tylko czekać, kiedy wybuchnie tu następny
konflikt.

ADWENTOWE PIERNIKI
 Ale i ja mam swój udział w kształtowaniu tradycji.
Przekonałam się o tym kilka, a może kilkanaście lat
temu. Strasznie zapracowana, zaganiana postanowiłam
któregoś roku zrezygnować z pieczenia pierniczków.
W domu mojej babci i mojej mamy ich nie było. To ja
z dziećmi zaczęłam je piec. Robiliśmy je zazwyczaj na



  W zakładzie karnym na obrzeżach dużego miasta, na
trzecim piętrze, druga prycza od lewej, mieszka
Skazany Na Dożywocie Za Zabicie Człowieka. Bez
szans na wcześniejsze zwolnienie za dobre
sprawowanie. Skoro bez szans, to od dawna Skazany
przestał starać się dobrze sprawować. Po prostu leży
na swojej pryczy drugiej od lewej i patrzy w niebo, bo
jako najstarszy stażem w celi ma pryczę z widokiem
- na niebo, bo przecież nie na ocean. Skazany całymi
dniami, w zasadzie bez ruchu, czeka, aż słońce, którego
i tak nigdy nie widzi, zajdzie i na jego skrawku nieba
pojawią się gwiazdy. Po dziesięciu latach takich
obserwacji zauważył, że z roku na rok tych gwiazd jest
coraz mniej. Na początku było ich trzynaście, potem
zaczęły stopniowo znikać w nieregularnych odstępach
czasu, aż zostały tylko dwie. Skazany czeka nie-
cierpliwie, kiedy zgaśnie przedostatnia, bo przeczuwa,
że wtedy wydarzy się coś ważnego w jego życiu. Jest
głęboko przekonany, że mimo, że jest Skazanym Na

Dożywocie Za Zabicie Człowieka, ta ostatnia gwiazda
ma mu coś ważnego do powiedzenia, ale że może tę
wiadomość przekazać tylko w całkowitej ciszy i sa-
motności, kiedy nikt ani nic nie będzie rozpraszało uwagi
Skazanego. Ponieważ ta druga gwiazda jest coraz
bledsza, Skazany przeczuwa, że to właśnie dzisiejszej
nocy może zdarzyć się to, czego od tak dawna wy-
czekuje. Dlatego czuwa z szeroko otwartymi oczami
i wielkim pokojem w duszy, mimo że jest Skazanym Na
Dożywocie Za Zabicie Człowieka. Wierzy, że nawet
jeśli nigdy nie opuści więzienia, dziś zostanie mu
wybaczona jego zbrodnia
i że otrzyma prawdziwą wol-
ność, o jakiej niektórzy po
drugiej stronie muru mogą tylko
pomarzyć.

Panie Jezu, czy narodzisz się dla Skazanego?
On bardzo Ciebie potrzebuje.
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Joanna

początku grudnia. I tego roku moje dzieci zorientowały
się parę dni przed wigilią: Mamo, a czemu nie ma
pierniczków? Jak to? To niemożliwe, że ich w tym roku
nie będzie! To jedno z moich ulubionych wspomnień
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Uczucie
radości, że jest to dla nich ważne, że jest to nasze, że
dołożyłam swój kamyczek (a właściwie pierniczek) do
tradycji. Upiekliśmy je wtedy. Chyba niekoniecznie
wymagają leżakowania. Były dobre jak zwykle. Nasze
ulubione.
 Adwent to oczywiście lampion i roraty, to nasze małe
postanowienia, aby w swoim życiu zmienić coś na
lepsze. To wieniec adwentowy na stole w dużym
pokoju, na którym przy niedzielnym śniadaniu kolejnej
niedzieli Adwentu zapalaliśmy jedną świecę. Mam
czwórkę dzieci, więc każde czekało na swoją kolej.
I mimo tego, że dwoje z nich jest już dorosłych cały
czas pilnują swojej kolejki. A w pierwszą sobotę
Adwentu już zabieraliśmy się do pieczenia.  W sobotę
wygniataliśmy ciasto (jak miałam czas robiłam to sama
w tygodniu, aby do soboty poleżało), a dzieci wycinały
z rozwałkowanych przez tatę kawałków różne kształty
pierniczków- choinki, gwiazdki, aniołki, chmurki,
zajączki itp. A w niedzielne popołudnie była najcu-
downiejsza wspólna zabawa przy ich ozdabianiu. Na
dużym stole w kuchni lądowały orzechy, migdały,
kolorowa posypka, wiórki kokosowe i oczywiście lukier,
który to wszystko umocowywał na piernikach.
Siadaliśmy wtedy wokół wielkiej sterty pierników i
każdy brał się do pracy. Był to czas cudownych rozmów,
takich innych…już trochę świątecznych. O marzeniach,
pragnieniach, ale i tych zwyczajnych. O tym co
wydarzyło się w tygodniu, a o czym nie było czasu
wcześniej porozmawiać. Dzieci robiły pierniki dla
swoich koleżanek i kolegów, potem dla sympatii…dla
Pani wychowawczyni i sąsiadki i oczywiście na choinkę
- takie z dziurką, którą można zrobić - jeszcze

Kasia Chełmińska - katechetka

w surowych - rurką do napojów. Potem wystarczy
mulina lub kordonek, aby zrobić zawieszkę. Bardzo
lubimy te pierniczki. Są kruche, słodkie, smaczne.
 W tym roku zachęcam wszystkich do spróbowania tej
adwentowej krzątaniny przy pieczeniu pierniczków.
Przepis znajdziecie poniżej. A jeśli bierzesz udział
w konkursie szkolnym, który rozpoczęliśmy 1 listopada
- w dniu Wszystkich Świętych - to proszę przynieś je
do 10 grudnia, pięknie ozdobione do szkoły. Wszystkie
przyniesione pierniki zostaną zapakowane w małe
woreczki i trafią do chorych z naszej parafii, bądź na
parafialny kiermasz świąteczny.
Pierniczki
Składniki na jedną sporą puszkę: 350 g mąki pszennej,
180 g miodu (pół szklanki), 1 łyżka masła, 1 jajko,
100 g cukru, 1/2 łyżeczki sody, szczypta soli,
2 łyżeczki przyprawy do piernika
 Mąkę wsypać do miski. Miód doprowadzić do
wrzenia, wlać do mąki. Dobrze wymieszać. Jak już
trochę przestygnie, dodać resztę składników i pracowi-
cie wyrobić ciasto. Wygniatać energicznie i długo.
Ciasto rozwałkowywać cieniutko (1-2 mm) leciutko
podsypując mąką. Ciasto od razu po zagnieceniu nadaje
się do pieczenia, ale też można je zawinąć w folię (żeby
nie wyschło) i przechować w lodówce. Tydzień na
pewno wytrzyma, a nawet dłużej.
  Wycinać ciasteczka. Układać na wyłożonej papierem
do pieczenia blasze. Jak długo piec? Każdy piekarnik
jest inny. Ja piekę w temperaturze 165 stopni z termo-
obiegiem na jasnobrązowy kolor przez ok. 8 minut.
Pierniczki są jasne - za ciemne są przepieczone i robią
się gorzkawe. Pierniczki te rozwałkowane cieniutko
prawie nie rosną i praktycznie nadają się od razu do
zjedzenia. Jeśli ciasto będzie grubsze, to urosną i trochę
zmienią kształt. Wtedy od razu po upieczeniu robią się
twarde i muszą poleżeć. Praktycznie się nie psują.
Przechowuję je w puszce.



W tym roku minęła setna rocznica urodzin Thomasa Mertona – mnicha, pisarza i pustelnika, którygnany był naprzód nieustanną potrzebą szukania i nieustannym niezadowoleniem z jużosiągniętego stanu. Zawsze stawał “twarzą” do Boga, świata, ludzi, własnej przeszłości i samegosiebie - patron dialogu, otwartej myśli. Pełen wielkiej ciekawości świata, nie lękający się. Życiowykompas Mertona skierowany był na Boga, cokolwiek by się nie działo.To On właśnie – poprzez książki, które napisał -  będzie nam towarzyszył w naszym adwentowymoczekiwaniu na Boże Narodzenie.
Dla mnie, być świętym – to znaczy być sobą. A więc
zagadnienie świętości i zbawienia sprowadza się
w istocie do problemu poznania, kim jestem i odkrycia
swego prawdziwego ja. Dla drzew czy zwierząt to
zagadnienie nie istnieje. Bóg czyni je tym, czym są bez
pytania o ich zgodę i ku ich zupełnemu zadowoleniu.
Drzewo oddaje chwałę Bogu przede wszystkim przez
to, że jest drzewem.
Z nami jest jednak inaczej. Bóg zostawia nam
swobodę wyboru, kim chcemy być. Możemy
więc być lub nie być sobą – zależnie od naszego
upodobania. Istotą zagadnienia jest jednak to:
„jeżeli tylko Bóg posiada tajemnicę mej praw-
dziwej osobowości, On jeden może uczynić
mnie tym, kim jestem”, a raczej On jeden może
uczynić mnie tym, kim będę, kiedy nareszcie
zacznę w pełni istnieć.
Nie przyjąć, nie umiłować i nie wykonywać woli Bożej,
to wyrzec się pełni własnego istnienia.
A jeśli nie stanę się nigdy tym, kim Bóg mnie chciał
mieć, ale zawsze będę nadal tym, kim nie jestem,
spędzę wieczność na zaprzeczaniu samemu sobie, będę
równocześnie czymś i niczym, życiem, które chce żyć,

a jest zamarłe, śmiercią, która pragnie umrzeć, a nie
może osiągnąć stanu całkowitej martwoty, ponieważ
musi dalej istnieć.
Dlatego też istnieje tylko jedno zagadnienie, od którego
zależy mój byt, mój spokój i szczęście: odkrycie samego
siebie przez odkrycie Boga. Jeśli Go znajdę, znajdę
i siebie – a jeśli odszukam moją prawdziwą osobowość,

dotrę zarazem i do Niego.
Ale chociaż to wydaje się proste, w rze-
czywistości jest jednak niezmiernie trudne.
Prawdę rzekłszy, jeśli byłbym pozostawiony
sam sobie, stałoby się nawet niemożliwe. Bo
chociaż mogę rozumem dojść do pewnej
wiedzy o istnieniu i naturze Boga, nie zdołam
nigdy na drodze ludzkiego myślenia i wniosko-
wania wejść w ten żywy stosunek do Niego,

w to Jego posiadanie, które pozwoliłoby mi poznać,
Kim On rzeczywiście jest i kim ja jestem w Nim.
Żaden człowiek nie może tego sam dokonać. I wszyscy
ludzie razem wzięci, jak i wszystkie stworzenia we
wszechświecie, nie mogą mu w tym być żadną pomocą.
Nikt nie może mnie nau-czyć, jak odnaleźć Boga, jak
tylko Bóg – tylko On sam. T. Merton „Posiew kontemplacji”

Górników, marynarzy, żołnierzy, różni co prawda rodzaj
wykonywanej pracy, ale jest coś, co ich wszystkich
łączy. Każdy z nich ma świadomość, że ich zawód
wiąże się z niebezpieczeństwem, przez co narażeni są
na nagłą i niespodziewaną utratę życia. Dlatego
wszyscy oni polecają się opiece ,,patronce dobrej
śmierci", czyli Św. Barbarze.
O życiu Św. Barbary z Nikomedii nie wiemy zbyt wiele,
nie znamy między innymi miejsca i daty jej śmierci.
Przyjmuje się jednak, że zginęła śmiercią męczeńską
w 305 roku. Według legendy była piękną córką bogatego
poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii. Ojciec wysłał
ją na naukę do Nikomedii, gdzie poznała religię
chrześcijańską. Prowadziła korespondencję z wielkim
filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii, pod
wpływem którego przyjęła chrzest i złożyła ślub
czystości. Jej ociec miał jednak inne plany wobec
przyszłości swojej córki, ponieważ chciał wydać ją za
mąż. Kiedy dowiedział się o jej postanowieniu i gdy
wszelkie próby zmiany decyzji nie przyniosły

PATRONKA DOBREJ ŚMIERCI

ADWENT Z MERTONEM

oczekiwanego efektu, to chcąc złamać upór
dziewczyny, uwięził ją w wieży. Zdecydowana postawa
Św. Barbary wywołała w nim wielki gniew, gdyż przez
pewien czas była głodzona i straszona, aby wyrzec się
wiary. Ojciec widząc, że wszelkie wysiłki okazały się
daremne, zaprowadził ją do sędziego i oskarżył. Barbara
najpierw miała zostać
ubiczowana, jednak
chłosta wydała się jej
jakby muskaniem
pawich piór. Jej
późniejszym cier-
pieniom nie było
końca, jednak za
każdym razem czuła
opiekę anioła, który
miał opatrzyć i za-
leczyć jej rany, a także
okryć ciało białą szatą.
Tortury nie przyniosły



Święty Andrzej Apostoł
Święty Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem
Galilejskim. Podobnie jak brat, święty Piotr, był
rybakiem i apostołem. Początkowo związany z Janem

Chrzcicielem, szybko uwierzył,
że Chrystus jest zapowiadanym przez
niego Mesjaszem. Święty Andrzej był
jednym z pierwszych powołanych
apostołów.
W trakcie spotkania nad Jeziorem
Genezaret Jezus zaproponował mu, aby
wraz z Piotrem, poszli za Nim, a uczyni
ich rybakami ludzi. Ci zostawili swoje
sieci i stali się Jego uczniami.
Ewangelia kilkukrotnie przywołuje
postać Andrzeja. Jest on świadkiem
cudu w Kanie Galilejskiej, uczestniczy
w rozmnożeniu chleba, a także
przyprowadza pogan do Jezusa.

żadnego efektu, więc sędzia wydał wyrok, aby została
ścięta mieczem. Katem miał zostać sam ojciec Barbary.
Jednak i tym razem Bóg był cały czas przy niej,
ponieważ jej ojciec - Dioskur podobno ledwo zdążył
odłożyć miecz i zginął rażony piorunem. W szóstym
wieku cesarz Justynian sprowadził relikwie
Św. Barbary do Konstantynopola, skąd zostały zabrane
przez Wenecjan i przekazane Torcello, gdzie znajdują

się w kościele Św. Jana Ewangelisty.
W ikonografii Święta jest ukazywana w długiej,
pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną na głowie,
a w ręku trzyma kielich i Hostię. Czasami w tle jest
przedstawiana wieża, w której była więziona, mająca
zwykle trzy okienka, przypominające Barbarze prawdę
o Trójcy Świętej. Barbara Majkowska

Niewiele wiadomo o jego działalności po zesłaniu Ducha
Świętego. Najwięcej mówią nam o nim apokryfy.
Do najciekawszych z nich należą Dzieje Andrzeja
z II i III wieku, a także Męka Andrzeja z IV wieku.
Według nich udał się do Achai, gdzie naukę swoją poparł
licznymi cudami, co skutkowało wieloma nawróceniami.
Pracował także w Poncie, Bitynii, Tracji (Bułgaria),
Scytii i Grecji. Po przybyciu do miasta Patras został
aresztowany przez namiestnika rzymskiego i skazany
na śmierć krzyżową. Tradycja podaje, że wiadomość
tą przyjął z radością, gdyż ten rodzaj śmierci zbliżał go
do Jezusa. 30 listopada, w obecności 1200 wiernych,
został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu
w kształcie litery X. Postać apostoła zaczęto otaczać
kultem zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.
Patronował rybakom, żołnierzom, podróżnikom.
Uchodził za orędownika w sprawach matrymonialnych
i wypraszaniu potomstwa. Kasia Kowalczyk

  Każdemu z nas przydarzają się wypadki na różnych
życiowych zakrętach. Na przysłowiową skórkę od ba-
nana można nadepnąć w najbardziej nieoczekiwanych
miejscach. Są tacy, którzy szybko wstaną, otrzepią się
i pójdą dalej. Ale są i tacy, którzy zbuntują się i bezsilnie
będą pytać: "Jak mogło mi się to przydarzyć?"
 Ile razy ludzkie serca nękane są wspomnieniami
z przeszłości, które wciąż powracają jako wyrzuty
sumienia. Jak refren pojawia się nieumiejętność
pogodzenia się z własną przegraną i zmobilizowanie
się po raz kolejny. Niechęć do siebie każe myśleć,
że teraz inni mną wzgardzą, bo nie stanęłam na
wysokości zadania. Co zrobić w takim przypadku?
  Oto podstawowa zasada - słowa świętego Pawła:
"Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim
dla ich dobra". Bóg potrafi przemienić porażkę i błąd Basia

w dobro, pod warunkiem, że człowiek będzie Mu
oddany bez żadnych zastrzeżeń. Można tu podać
przykład króla Dawida, który zdobył się na wielki akt
pokory wobec popełnionego grzechu. Podobnie
Magdalena, która nie miłowałaby tak Jezusa, gdyby
nie zostały jej przebaczone grzechy. Rozważaj więc
wielkie Miłosierdzie Boże! To Ono przemienia naszą
nędzę. Dlatego nie trzeba dręczyć się utrapieniami,
jakiekolwiek by one nie były, tylko starać się kochać
Boga z całego serca. Wtedy wszystko zobaczymy
w innym świetle. Tak jak Szaweł powstający z ziemi,
po upadku z konia w drodze do Damaszku. Nie trać
nadziei i odwagi z powodu upadków, ale uczyń wielki
akt pokory, gdyż Pan jest zawsze gotowy do tego,
by cię podźwignąć.

UPADŁEŚ - WSTAWAJ!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 69 zaprasza Dzieci i Dorosłych
na Wieczór Mikołajkowy, który odbędzie się w piątek, 4 grudnia
o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.
W programie:
- "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków"
- Warsztaty plastyczne dla dzieci
- Nagrody dla publiczności
Wstęp dla dzieci bezpłatny, dorośli płacą 5 zł. Zapraszamy!



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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela, 29 listopada 2015 r. - 1. Niedziela Adwentu
7.30 + Zdzisława Hins (k) - z okazji imienin; 9.30 - o  wiarę, błogosławieństwo Boże i łaski dla Sylwii i Klaudiusza
11.00 + rodzice: Franciszka (k), Bolesław Synak; 12.15 + Janina Gałecka w10. rocznicę śmierci, +rodzice
z obojga stron; 18.30 + Wiesław Mroczyński (greg.)
Poniedziałek, 30 listopada - Świętego Andrzeja
7.30 + rodzice z obojga stron, + z rodzin Szejko i Kasperkiewicz; 17.00 + Wiesław Mroczyński (greg.)
Wtorek, 1 grudnia
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + Antoni Kuszewski w 1. rocznicę śmierci
Środa, 2 grudnia
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + z rodzin: Karpików, Kotusów i Orłowskich
Czwartek, 3 grudnia - Świętego Franciszka Ksawerego
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + Józefa (k) w 10. rocznicę śmierci, +mąż Józef, +żona Genowefa
Piątek, 4 grudnia - Świętej Barbary
7.30 + Maria i Marian Kowalscy; 7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 17.00 + ze wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 5 grudnia
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 18.00 + Kazimierz i rodzice z obojga stron

1. Dzisiaj rozpoczynamy w nasze Ojczyźnie Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z tej okazji we wszystkich
parafiach odbywa się obrzęd zapalenia jubileuszowej świecy. U nas miało to miejsce na sumie parafialnej.
Do gazetki został dołączony obrazek, który ma nam przypomnieć o dniu naszego Chrztu.
2. Roraty, czyli Msza św. adwentowa ku czci NMP, od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie
Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast wieczorna Msza św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej,
o godz. 18.00. Prosimy, aby dzieci i dorośli przychodzili na roraty z lampionami.
3. W poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Apostoła.
4. Spotkanie nowej wspólnoty modlitewnej dla dorosłych we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu po roratach. Okazja do spowiedzi
w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą i w czwartek w czasie adoracji. W I piątek
rano udamy się do chorych, a w I sobotę nabożeństwo maryjne po porannej Mszy Świętej.
6. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w najbliższy piątek 4 grudnia po roratach w domu parafialnym.
7. Zbiórka służby liturgicznej w sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym. Ks. Jan na to spotkanie zaprasza
również rodziców ministrantów, także tych, którzy ostatnio nie służą.
9. Nasi trzej panowie kościelni kontynuują roznoszenie poświęconego opłatka na stół wigilijny. Są oni jedynymi
osobami upoważnionymi do tego w naszej parafii.
10. Dzisiaj w Kościele Gdańskim rozpoczyna się peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża
oraz Ikony Salus Populi Romanii. W naszym dekanacie uroczystość będzie miała miejsce we wtorek w parafii
na Czarnej i w środę o godz. 18.00 w kościele Księży Pallotynów przy Akademii Medycznej. Szczegółowy
program na stronie 1. Zachęcamy do udziału.
11. O posprzątanie kościoła prosimy I Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Św.
12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik "Gość Niedzielny". Są również świece Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez "Caritas" w cenie 6 zł. - mała i 16 zł. - duża.

Przygotowujemy Dobroczynny Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się tuż
przed Bożym Narodzeniem. W czasie kiermaszu będzie można nabyć m.in.
słodkie pierniczki. Prosimy o pomoc w pieczeniu pierniczków!
Zgłoszenia do księdza Piotra.

W minionym tygodniu zmarli: śp. Michał Bonarski, lat 100, zam. przy ul. Reja oraz śp. Stefania Cyperska, lat 72.
                                               Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!


