
W piątek, 11 stycznia, zmarł ksiądz Andrzej Rakowski 
(ur. 1 maja 1975 roku), który od listopada 2017 roku 
mieszkał w naszej parafii. Bardzo dziękujemy za 
modlitwę w jego intencji i wsparcie w czasie zmagań 
z chorobą. 
Poniżej przypominamy fragmenty 
rozmowy, którą Barbara Majkowska 
przeprowadziła z ks. Andrzejem w lutym 
2018 roku:  
W jakich parafiach Ksiądz wcześniej 
posługiwał?  
W parafii Św. Królowej Jadwigi w Gdyni-
Karwinach, Św. Kingi na Kowalach, 
w Królowej Polski w Wejherowie, 
Najświę tszego Serca Pana Jezusa 
w Pszczółkach, Św. Jacka w Straszynie 
i Ducha Świętego w Gdyni- Oksywiu. 
W niektórych parafiach byłem dłużej, 
w innych krócej.  
Jak Ksiądz podchodzi do swojej 
choroby?  
Generalnie w miarę spokojnie. Po prostu 
uważam, że są większe nieszczęścia na 
świecie. Człowiek - mam tu na myśli sie-
bie i duchowieństwo - jest jakoś tak 
zanurzony bardziej przez to kim się jest 
i co się robi w dwóch rzeczywistościach - 
ziemskiej i duchowej. Dużo ludzi niestety 
żyje myśląc tylko o tym świecie, a nie 
zdaje sobie sprawy, że jednocześnie żyje 
w świecie duchowym. Cała sztuka polega 
na przyjęciu tej prawdy, że nasze życie nie 
należy do tego świata, ale do tego 
drugiego. Wtedy dużo łatwiej jest przyjąć 
tę czy inną chorobę. Nie mówię, że obywa się to bez 
żadnych problemów, ale wydaje mi się, że jest to dużo 
łatwiejsze.  
Nie miał Ksiądz nigdy pretensji do Pana Boga? Nie 
stawiał tego słynnego pytania: Dlaczego?  
Ja może nie jestem dobrym przykładem, bo nigdy nie 
miałem pretensji ani o to, ani o inne historie. 

Oczywiście myśli przychodzą różne, które nie do 
końca są od nas zależne. Jeżeli pojawiało się jakieś 
myślenie gdzieś tam obarczające Pana Boga czymś 
negatywnym, to zaraz automatycznie pojawiała się 

myśl, że nikt nie kocha mnie tak jak Pan 
Bóg i nie chce bardziej mojego szczę-
ścia niż On, nawet tutaj na ziemi. Jak 
przychodziła taka myśl, że ta choroba to 
może być coś niedobrego, to w oskar-
żaniu nawet na ostatnim miejscu nie 
byłby Pan Bóg.  
Wszystko jest po coś? Wszystko ma 
sens?  
Nie, zdecydowanie nie. Nie wszystko 
ma sens. Dużo rzeczy jest bez sensu, na 
przykład grzech, a go popełniamy. 
Różne trudności, z którymi się zmagamy 
mogą przynieść jednak dobre owoce. 
Jeżeli przeżyjemy je razem z Panem 
Bogiem, to On sprawi, że to co bez-
sensowne, nabierze sensu. Pan Bóg 
potrafi nawet z najbardziej bez-
sensownej sytuacji wyciągnąć dobro. 
Czy choroba zmieniła coś w Księdza 
sposobie patrzenia i myślenia? Miała 
na coś wpływ?  
Spokojniej podchodzę do wielu rzeczy. 
Dużo mniej spraw zaprząta moją uwagę. 
Łatwiej mi rzeczywiście zobaczyć 
i przyjąć, że coś jest mało istotne, a coś 
innego dużo ważniejsze.  
Co doradziłby Ksiądz ludziom, którzy 
znajdują się na krawędzi, nie mają 
nadziei, może nie widzą sensu życia?  

To trudne, bo nie ma jednej recepty dla wszystkich. 
Radziłbym bardziej nie tym osobom, ale innym, aby 
mieli otwarte oczy i potrafili dostrzec, że ktoś może 
znajdować się w takiej sytuacji. Wtedy Pan Bóg da 
natchnienie i poprowadzi. Czasami nie trzeba nic 
mówić, wystarczy posłuchać. 
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CHRZEST CHRYSTUSA

Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego, które 
kończy w Kościele okres Bożego Narodzenia. 
Usłyszany dzisiaj fragment z Ewangelii św. Łukasza 
spróbujmy odnieść do dzieła malarskiego Chrzest 
Chrystusa, którego twórcą jest Paris Bordone 
(1500-1571).  
Ten włoski artysta na swoim obrazie bardzo zre-
dukował scenę chrztu. Ograniczył się jedynie do tego, 
co dzieje się na brzegu rzeki, nad którą rośnie samotne 
drzewo. Wielkie znaczenie przywiązał do przekazania 
emocji, jakie towarzyszą temu wydarzeniu. Ukazanie 
momentu chrztu w wąskim kadrze, powoduje, że 
odnosimy wrażenie pewnego zamknięcia, razem 
z Jezusem, w tym doniosłym momencie. Wydaje się, 
że na obrazie nie zostali ukazani żadni świadkowie te-
go niezwykłego wydarzenia. Nawet widoczny po lewej 
stronie anioł odwraca głowę, jakby jego nachalne 
przypatrywanie się było czymś nieadekwatnym do 
zaistniałej sytuacji. Ukazani w lewym górnym rogu 
mali aniołowie są zajęci czymś innym, a poza tym 
znajdują się zbyt daleko, żeby dostrzec coś nie-
zwykłego. Być może w ten sposób malarz wzywa nas 
– odbiorców, abyśmy zostali świadkami tego wy-
darzenia.  
Całą uwagę przykuwają, ukazane na ciemnym tle, dwie 
postaci: Jezus i Jan Chrzciciel. Chrystus czeka na 
chrzest, nogi ma zanurzone do kostek w wodzie. Jego 
głowa jest pochylona, a ręce złożone do modlitwy. 
Warto zwrócić uwagę, w jak zdumiewający sposób 
malarz przedstawił postać Jana Chrzciciela. Nie stoi on 
zbyt blisko Jezusa, nie wchodzi też do rzeki, ale nawet 
się od niego odsuwa, jakby chciał przez to ukazać swój 
lęk i cześć, którą darzy Zbawiciela. Jan Chrzciciel 
jedną ręką trzyma się drzewa, a drugą podnosi 
przechylone naczynie z wodą. Można z łatwością 
zauważyć towarzyszący temu wysiłek, jaki wkłada on 
w utrzymanie równowagi.   

Komentarzem do ukazanego na obrazie szacunku 
i czci, którymi Jan Chrzciciel darzył Jezusa, mogą być 
słowa z homilii papieża Benedykta XVI: „Jan Chrzci-
ciel był wielkim wychowawcą swoich uczniów, gdyż 
prowadził ich na spotkanie z Jezusem, o którym dawał 

świadectwo. Nie wywyższał samego siebie, nie chciał 
przywiązywać uczniów do siebie. A przecież Jan był 
wielkim prorokiem, jego sława była wielka. Kiedy 
przyszedł Jezus, usunął się w cień i wskazywał na 
Niego: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie (...). Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym». Prawdziwy wychowawca nie 
przywiązuje osób do siebie, nie jest zaborczy. Chce, 
aby dziecko czy uczeń nauczyli się poznawać prawdę 
i wyrobili sobie osobisty stosunek do niej. 
Wychowawca wypełnia swoją powinność do końca, 
tak by nigdy nie brakowało jego czujnej i wiernej 
obecności; a jego celem jest, aby wychowanek słuchał 
głosu prawdy przemawiającego w jego sercu i szedł za 
nim na drodze swojego życia”.  

Barbara Majkowska 
na podstawie: W. Beckett, 1000 arcydzieł, Wa-wa 2002.

Pytania o wiarę

„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, 
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"  

51. Dlaczego tak ważna jest prawda o stworzeniu:  
„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1)? 
Ponieważ stworzenie jest podstawą wszystkich zbaw-
czych zamysłów Boga; jest świadectwem Jego wszech-
mocnej miłości i mądrości; jest pierwszym krokiem 
w stronę urzeczywistnienia Przymierza Jedynego Boga 
z Jego ludem; jest początkiem historii zbawienia, osią-
gającej punkt kulminacyjny w Chrystusie; jest odpo-
wiedzią wiary chrześcijańskiej na podstawowe pytania, 
jakie stawiają sobie ludzie odnośnie do początku i celu 
naszego życia.  

52. Kto stworzył świat?  
Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny 
przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że 
Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną 
zasadą stworzenia.  
53. Dlaczego stworzony został świat?  
Świat został stworzony dla chwały Bożej; Bóg chciał 
w ten sposób ukazać swą miłość, dobroć i piękno. Celem 
ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, 
stał się „wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15,28) dla 
swojej chwały i naszej szczęśliwości. Albowiem chwalą 
Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest 
oglądanie Boga (św. Ireneusz).  



KĄCIK NAJMŁODSZYCH

54. W jaki sposób Bóg stworzył świat?  
Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według 
swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku 
jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy 
przypadku. Bóg stworzył „z niczego” świat uporządko-
wany i dobry, który przewyższa w sposób nieskończony. 
Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, 
pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez 
swojego Syna i Ducha Świętego.  

55. Co oznacza Opatrzność Boża? 
Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg 
z miłością i mądrością prowadzi stworzenia do ich 
ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest 
niezależnym Władcą swego zamysłu. W jego realizacji 
posługuje się jednak również współudziałem stworzeń. 
Jednocześnie daje swoim stworzeniom godność 
samodzielnego działania, bycia przyczynami wzajemnie 
dla siebie.  

56. W jaki sposób człowiek może współpracować 
z Opatrznością Bożą?  
Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, 
respektując jego wolność, aby przez swoje działania, 
przez swoje modlitwy, także przez swoje cierpienia 
współpracował z Nim w realizacji Jego zamysłu, 
pobudzając w sobie „chcenie i działanie zgodnie z Jego 
wolą" (Flp 2,13).  
57. Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje 
stworzenia, dlaczego istnieje zło?  
Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie 
udziela dopiero całość wiary chrześcijańskiej. Bóg w ża-
den sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest 
przyczyną zła. On rozjaśnia tajemnicę zła przez swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, 
by zwyciężyć to przeogromne zło moralne, którym jest 
grzech ludzi, źródło wszelkiego innego zła.  
58. Dlaczego Bóg dopuszcza zło?  
Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, 
gdyby jednocześnie nie potrafił wyprowadzić z niego 
dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z największe-
go zła moralnego, jakim było odrzucenie i zabicie Syna 
Bożego, Bóg wyprowadził największe dobro: u-
wielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie.  



SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFIALNEGO w 2018 roku

Bracia i Siostry w Chrystusie! Za nami 2018 rok, 
dlatego chciałbym podzielić się z Wami podsu-
mowaniem minionego czasu. Jak przed rokiem 
podzieliłem je na kilka części. 

Duszpasterstwo 
Oprócz stałych spotkań w ciągu tygodnia oraz 
comiesięcznego „Wieczoru Chwały” następujące 
wydarzenia miały miejsce w naszej wspólnocie 
parafialnej: 
2-25.01.2018 - Wizyta duszpasterska kapłanów w do-
mach wiernych 
14.01.2018 - Koncert kolęd w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z chórku 
21.01.2018 - Koncert kolęd w wykonaniu Olgi 
Szomańskiej 
31.01.2018 - Wyjście z dziećmi i młodzieżą na 
lodowisko 
3–10.02.2018 - Wypoczynek młodzieży na nartach 
w Szczyrku (18 osób) 
9-11.02.2018 - Kurs dla małżeństw „Akwila 
i Pryscylla” 
2.03.2018 - Wyjazd młodzieży na Drogę Krzyżową na 
Kalwarię Wejherowską 
4.03.2018 - Koncert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu młodzieży 
19.03.2018 - Projekcja filmu „Odważni” w kościele 
21.03.2018 - Pierwsze spotkanie scholi muzycznej 
dorosłych 
24.03.2018 - Pielgrzymka do Poznania (na Misterium 
Męki Pańskiej), Gniezna i Lednicy 
5.04.2018 - Spotkanie założycielskie parafialnego 
oddziału Caritas 
10.04.2018 - Konferencja oraz dyskusja „Wizja 
duszpasterska parafii w świetle dokumentów papieża 
Franciszka” 
15.04.2018 - Przedstawienie inspirowane wątkami 
z życia bł. O. Honorata Koźmińskiego w wykonaniu 
Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Piasecznie prowadzonego przez Zgromadzenie 
Sióstr Matki Dobrego Pasterza 
16.04.2018 - Otwarcie przedsionka naszego kościoła 
w ciągu dnia 
24.04.2018 - II część konferencji oraz dyskusji „Wizja 
duszpasterska parafii w świetle dokumentów papieża 
Franciszka” 
28.04.-5.05.2018 - Pielgrzymka do Chorwacji oraz 
Bośni i Hercegowiny (50 osób) 
13.05.2018 - Rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich 

13.05.2018 - Inauguracja niedzielnej kawiarenki 
17.05.2018 - Wyjście do kina na film „Paweł, Apostoł 
Chrystusa” (105 osób) 
19.05.2018 - Liczny udział parafian w nocnym 
czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego 
21.05.2018 - Odpust ku czci NMP Matki Kościoła 
1-2.06.2018 - Udział parafian w pieszej pielgrzymce 
do Mątowów Wielkich 
2.06.2018 - Wyjazd młodzieży do Lednicy 
10.06.2018 - Festyn oraz mecz Kawalerowie – Żonaci 
11-16.06.2018 - Pielgrzymka członków wspólnoty 
młodzieżowej do Fatimy 

16.06.2018 - Ukończenie kursu i wyświęcenie 
4 nowych lektorów w naszej parafii 
17.06.2018 - Ustanowienie t rzech nowych 
ministrantów w naszej parafii 
24-30.06.2018 - Wypoczynek dzieci i młodzieży 
w Czarlinie (35 osób) 
Lipiec-sierpień 2018 - Gra w piłkę nożną na boisku 
szkolnym 
28.07.-12.08.2018 - Udział parafian w pieszej 
pielgrzymce na Jasna Górę 
4.08.2018 - Rozpoczęcie inicjatywy „100 Różańców 
na 100-lecie” w intencji Ojczyzny 
15.08.2018 - Udział parafian w pieszej pielgrzymce 
trzeźwościowej z Oliwy do Matemblewa 
20-27.08.2018 - Parafialny wyjazd w Pieniny i Gorce 
(55 osób) 
22-23.09.2018 - Pielgrzymka do Kalisza, Lichenia, 
Brdowa i Torunia 
6.10.2018 - Wyjazd młodzieży do Warszawy na 
„Stadion Młodych” (38 osób) 
7.10.2018 - Inauguracja Mszy Świętych w intencji 
uzdrowienia w naszej parafii 
27.10.2018 - Inauguracja pierwszego kręgu małżeństw 
(Domowego Kościoła) w naszej parafii 
23-25.11.2018 - Kurs „Nowe Życie” 
16.12.2018 - Świąteczny Kiermasz Dobroczynny 
16.12.2018 - Obrzęd przedstawienia parafii kandy-
datów do przyjęcia sakramentu bierzmowania 



18-22.12.2018 - Spotkania opłatkowe wspólnot 
duszpasterskich 

30.12.2018 - Wspólne śpiewanie kolęd przy 
akompaniamencie gitar 

ŻYCIE SAKRAMENTALNE 
W minionym roku chrzest przyjęło tylko 11 dzieci 
(w 2017 - 22, a w 2016 - 20). Do pierwszej spowiedzi 
i Komunii świętej (20 maja) przystąpiło 12 dzieci 
(w ubiegłym roku - 24). Sakrament Bierzmowania 
(4 czerwca) przyjęło 14 osób (w poprzednim roku 15). 
Ślubów mieliśmy 4 (w poprzednich latach - 3). 
Z posługą sakramentalną kapłani odwiedzają co 
miesiąc około 30 osób chorych, natomiast nadzwy-
czajni szafarze 10 osób co niedzielę. W minionym roku 
pożegnaliśmy 48 parafian. We wcześniejszych latach 
38 i 36. 

DZIEŁA CHARYTATYWNE 
W ramach różnych zbiórek w minionym roku 
wsparliśmy następujące dzieła: 

-  świąteczna pomoc uboższym parafianom i rodzinom, 

-  zimowe i letnie wyjazdy dzieci i młodzieży naszej 
parafii, 

-  chrześcijan na Bliskim Wschodzie, 

-  Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji oraz 
Azji Środkowej, 

-  Dom Samotnej Matki w Matemblewie, 

-  Gdańskie Seminarium Duchowne, 

-  dwukrotnie dzieła misyjne, 

-  pracę duszpasterską o. Antona Litvinova na Ukrainie, 

-  trzykrotnie uczelnie katolickie w Polsce, 

-  zabezpieczenie kościoła św. Mikołaja w Gdańsku,  

-  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, 

-  zakony kontemplacyjne, 

-  budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie, 

-  Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, 

-  Pola Nadziei, czyli zbiórkę na hospicja. 

 Cieszymy się z powstałego w 2018 roku parafialnego 
oddziału Caritas, który będzie na bieżąco dbał o spra-
wy charytatywne. Wyrazem tego jest choćby 
cotygodniowy dyżur przedstawiciela tej grupy w biu-
rze parafialnym, gdzie można zgłaszać potrzeby swoje 
czy innych. 

SPRAWY REMONTOWO-INWESTYCYJNE 

W minionym roku zmagaliśmy się z remontem 

organów. Z różnych przyczyn, czasami zupełnie 

losowych, czasami z powodu opóźnienia wykonawcy, 

nie udało się tego zakończyć. Jednak w bieżącym 

miesiącu powinniśmy się uporać w końcu z tym, 

trwającym półtora roku, remontem. Częściowo, ale 

jeszcze nie w całości, mamy ten wydatek spłacony. 

Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary oraz 

wpłaty na ten cel. Podejmowaliśmy próby remontu 
wieży, jednak jak już się z Wami dzieliłem, musi to 

zrobić specjalistyczna firma. Nie jesteśmy w stanie 

domowymi sposobami uporać się z tym przeciekaniem 

naszej wieży. Cały czas jeszcze debatujemy z fa-

chowcami nad najlepszym rozwiązaniem. W obecnym 

roku planuję przebudowę i zarazem remont parteru 

domu parafialnego, a więc głównie części dusz-

pasterskiej. Części, która Wam służy, gdzie mają 

miejsce różne spotkania, próby. Chodzi o to, by nasz 

dom parafialny był bardziej funkcjonalny.  

Na comiesięczne tace remontowo-inwestycyjne 

wpłynęło w 2018 roku 47380 zł. Większość tej kwoty 
będzie przeznaczona na tegoroczne remonty. 

Tak jak wszyscy, mamy opłaty za energię, wywóz 

śmieci, wodę, różne podatki gruntowe, skarbowe czy 

kościelne. Do tego dochodzą comiesięczne opłaty 

pracowników parafii. Za samo ogrzewanie kościoła 

i domu parafialnego w okresie od października do 

kwietnia wydajemy ponad 17 tys. zł.  

Bóg zapłać Wam za wszelką ofiarność. Za ofiary 

składane też przy okazji kolędy czy wypominków. 

Wszystkie datki wykorzystywane są na sprawy pa-

rafialne. Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, 

którzy sprzątają kościół, układają kwiaty, dbają też 

o stronę zewnętrzną, ogród, porządki. Serdecznie 
dziękuję pozostałym pracownikom parafii za zaanga-

żowanie. Wyrazy wdzięczności za życzliwość i pomoc 

kieruje również do Gdańskiej Stoczni Remontowej.  

Serdecznie za wszystko Wam dziękuję i zapraszam do 
współpracy w nowym roku. 

Ks. Jan 



Poniedziałek, 14 stycznia; 7.30 - w int. ks. Jana - od parafian; 16.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
w dniu urodzin  
Wtorek, 15 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Ryszard Janczur w 17. rocznicę śmierci, Krystyna, +z rodziny 
Środa, 16 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + rodzice: Marian i Marianna Izydorczyk 
Czwartek, 17 stycznia - św. Antoniego opata; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Wacława Wach w 1. rocznicę śmierci  
Piątek, 18 stycznia; 7.30 - o zdrowie, błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego dla Jerzego w dniu urodzin; 
16.00 + dziadkowie z obu stron oraz mąż Ryszard 
Sobota, 19 stycznia - św. Józefa Pelczara; 7.30 + Stanislawa w 2. rocznice śmierci oraz Ignacy Komorowscy; 
18.00 + Anna i Tadeusz Kamińscy 
Niedziela, 20 stycznia; 8.00 + Irena Brzeska w 6. rocznicę śmierci; 10.00 + dziadkowie z obu stron; 12.00 + Józef 
Bartnik w 18. rocznicę śmierci i rodzice z obu stron; 18.30 + Henryk w 29. rocznicę śmierci i +z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

13.01.2019 (niedz.) Marynarki Polskiej 138A Godz. 15.00 od dołu i od góry

14.01.2019 (pon.) Marynarki Polskiej 134 Godz. 16.00 od góry

15.01.2019 (wt.) Marynarki Polskiej 138 Godz. 16.30 od góry  
Godz. 16.00 od dołu

16.01.2019 (śr.) Marynarki Polskiej 140 Godz. 16.00 od dołu 
Godz. 16.30 od góry

17.01.2019 (czw.) Marynarki Polskiej 142 Godz. 16.00 od dołu 
Godz. 16.30 od góry

18.01.2019 (pt.) Twarda 5, 6, 14, 16, 17 
Twarda 19, 21

Twarda 5 od 16.00 
Twarda 19 od 16.30

19.01.2019(sob.) Marynarki Polskiej 151; Twarda 1, 2 
Twarda 3, 4

M.Pol. 151 od 15.00 
Twarda 3 od 15.00

20.01.2019 (niedz.) Twarda 18 A, B 
Twarda 18 C, D, E

Klatka A od 15.00 
Klatka C od 15.00

1. Wznawiamy działalność niedzielnej kawiarenki. Zapraszamy do domu parafialnego na ciasto, kawę i herbatę. 
Dzisiaj gospodarzem jest parafialny zespól Caritas. 
2. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku będą o godz. 16.00. W sobotę Msza św. z liturgii niedzielnej 
o godz. 18.00. 
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej we wtorek o godz. 17.00. 
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 
19.00 w domu parafialnym. 
5. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek o godz. 19.30 w domu parafialnym. 
6. Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 19.00. 
7. W okresie Bożego Narodzenia zebraliśmy ofiary na następujące cele: 

- na Pasterce 975 zł na Dom Samotnej Matki w Matemblewie i fundusz ochrony życia; 
- w II dzień Świąt 1910 zł na uczelnie katolickie w Polsce; 
- w Trzech Króli 853 zł do puszek na dzieła misyjne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

8. Taca za tydzień przeznaczona będzie na nasze cele remontowo-gospodarcze. 
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 
Zmarli nasi parafianie: Bolesław Barczewski, l. 90, zam. przy ul. Twardej, Stanisław Piskor, l. 82, zam. przy ul. 
Chwaszczyńskiej oraz Krystyna Korsak, l. 85, zam. przy ul. Reja (pogrzeb w poniedziałek). Zmarł również ks. Andrzej 
Rakowski, l. 43, który przebywał w naszej parafii od ponad roku. Polećmy ich miłosiernemu Bogu: Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie… 

Program kolędy na najbliższy tydzień:

Program uroczystości pogrzebowych śp. ks. Andrzeja Rakowskiego w naszym kościele: 

- wtorek, 15 stycznia, godz. 20.00 - różaniec; godz. 21.00 - Msza Święta; 

- środa, 16 stycznia, godz.10.00 - różaniec; 11.00 - Msza Święta pogrzebowa; po Mszy Świętej pogrzeb 

na „starym” cmentarzu w Pruszczu Gd. Prosimy parafian o modlitwę w intencji naszych zmarłych.  


