TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
OBJAWIENIE PAŃSKIE, 6 stycznia 2019 roku (nr 141)
Pierwsze czytanie: Iz 60,1-6; Drugie czytanie: Ef 3,2-6; Ewangelia: Mt 2,1-12.

Czwartek, 10 stycznia,
godzina 19.00
w naszym kościele.
Wstęp wolny.

CHODŹMY ZA SŁOWEM, NIE TYLKO ZA GWIAZDĄ!
Dokładnie rok temu, w Uroczystość Objawienia
Pańskiego, w łódzkim kościele Zesłania Ducha
Świętego arcybiskup Grzegorz Ryś wygłosił homilię,
zawierającą ciekawe myśli dotyczące przeżywania tego
święta. Przyjrzyjmy się im dzisiaj i spróbujmy się nad
nimi zastanowić.
Arcybiskup swoje rozważania rozpoczął od dzisiejszej
Ewangelii i postawił pytanie, z pozoru bardzo prozaiczne, a mianowicie: co tak naprawdę prowadzi mędrców do Betlejem? Na pierwszy rzut oka jedyną
słuszną odpowiedzią wydaje się być gwiazda, bo
przecież oni sami mówią: „Ujrzeliśmy bowiem jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu
pokłon” (Mt 2,2). Nic w tym dziwnego, że mędrcy
potrafią czytać znaki widoczne na niebie i ziemi,
jednak nie da się ukryć, że gwiazda zaprowadziła ich
do Heroda. To bardzo racjonalne i normalne, bo
przecież skoro narodził się król, to trzeba go szukać na
dworze królewskim, gdzie nie brakuje bogactwa i poczucia władzy. Archeologowie twierdzą, że tym
dworem, do którego dotarli mędrcy był położony
niedaleko Jerozolimy Herodion, czyli pełen przepychu
pałac Heroda, gdzie dzisiaj znajdują się tylko ruiny.
Arcybiskup zwraca uwagę, że to jest miejsce, do
którego może nas zaprowadzić gwiazda symbolizująca
rozum. Owszem, odkryjemy wtedy Boga w jego
wielkości, niezwykłości, wszechmocy i źródle piękna.
Gdy mędrcy zapytali Heroda, gdzie ma się urodzić
Mesjasz, on wezwał do siebie uczonych w Piśmie,
którzy nie patrzyli w gwiazdy, tylko w piąty rozdział
Księgi Proroka Micheasza: „A ty, Betlejem, ziemio
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który

będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Mędrcy w Słowie znaleźli odpowiedź, gdzie mają szukać Boga.
Gwiazda może doprowadzić nas do Jerozolimy, do
Heroda, ale jeśli chcemy dotrzeć do Betlejem, to
naszym drogowskazem może być tylko Słowo Boże.
Rozum pomaga odkryć Boga, który jest wielki, ale
tylko dzięki posłuszeństwu Słowu znajdziemy Boga,
który jest mały jak dziecko. Słowo prowadzi do stajni,
gdzie Bóg rodzi się jako bezbronne niemowlę,
mierzące się od maleńkości
ze śmiercią, które jako
dorosłe umrze na krzyżu.
Dzisiejsza uroczystość jest
bardzo ważna, bo pokazuje
nam, że wspaniale jest szukać Boga rozumem, ale
zaczynamy go poznawać
dopiero wtedy, kiedy sam
nam się pokazuje. Słowo nie kłóci się z rozumem, bo
przecież sami mędrcy, gdy słuchali Słowa dotarli do
Betlejem i ucieszyli się, gdy zobaczyli gwiazdę nad
Maryją i Józefem. To, co odkryjemy rozumem jest
ważne, ale niewystarczające.
Na koniec kazania arcybiskup podał trafny przykład.
Gdy odwiedzał oddziały szpitalne, na których leżą
dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym czy
szkolnym, miał świadomość, że ich rodzicom niewiele
pomoże prawda, że Bóg istnieje. Może dodać im siły
to, że objawił się jako dziecko odrzucone, urodzone
w niekomfortowych warunkach, które doświadczyło
niebezpieczeństwa śmierci, tułaczki, biedy. Takiego
Boga pokaże nam Ewangelia, więc „chodźmy za
Słowem, nie tylko za gwiazdą...”
Barbara Majkowska

PLAN KOLĘDY - styczeń 2019
Data

Miejsce wizyty duszpasterskiej (ulica, nr domu)

Miejsce rozpoczęcia

6.01.2019 (niedz.)

Reja 26 A, C, D
Reja 26 B, E

Klatka A od 15.00
Klatka B od 15.00

7.01.2019 (pon.)

Reja 30 A, B, C

Klatka A od 16.00

8.01.2019 (wt.)

Reja 32 A, E
Reja 32 B, C, D

Klatka A od 16.00
Klatka B od 16.30

9.01.2019 (śr.)

Reja 30 D, E
Zielony Trójkąt - domki

Klatka D od 16.30
Domki od 16.00

10.01.2019 (czw.)

Zielony Trójkąt 4 A, B

Klatka A od 16.30
Klatka B od 16.00

11.01.2019 (pt.)

Zielony Trójkąt 4 C, F
Zielony Trójkąt 4 D, E

Klatka C od 16.30
Klatka D od 16.00

12.01.2019 (sob.)

Marynarki Polskiej 136A

Godz. 15.00 od dołu i od góry

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

21.01.2019 (pon.)

Okrąg (numery nieparzyste)

Nr 1/3 od 16.30
Nr13/15 od 16.00

22.01.2019 (wt.)

Okrąg 1A
Okrąg (numery parzyste)

1A od dołu – 16.00
Okrąg 2/4 od 16.30

23.01.2019 (śr.)

Chwaszczyńska 1 – 5B
Chwaszczyńska 7 – 11A

Nr 1 od 16.30
Nr 7 od 16.00

24.01.2019 (czw.)

Wiślna, Swojska
Marynarki Polskiej 171, 173, 175

Wiślna o 16.30
Nr 175 od 16.00

MNIEJ
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość;
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. (1 J 2,16-17)

Radość, której źródłem jest świat, różni się tym od
radości, której źródło jest w Bogu, że ta pierwsza

potrzebuje ciągle coraz więcej, a ta druga potrzebuje
coraz mniej.
Sukcesy, przyjemności, „dobra doczesne” dają nam
poczucie satysfakcji i zadowolenia, czasem nawet
szczęścia, tyle tylko, że nie trwają długo i, żeby je
utrzymać lub wzbudzić na nowo, potrzebujemy
kolejnych bodźców, za każdym razem coraz
silniejszych. Każdy nowy samochód musi być lepszy

od poprzedniego, każda kolejna podróż musi
być bardziej egzotyczna od poprzedniej, każde
następne stanowisko w pracy musi być na wyższym
poziomie niż poprzednie. Bo inaczej nie będziemy
odczuwać tego przyjemnego zadowolenia.
Kiedy Jezus mówi młodemu człowiekowi, który do
Niego przybiegł i upadł przed Nim na kolana, i pytał,
co ma uczynić, by osiągnąć życie wieczne, aby
sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i szedł za
Nim (Mk 10, 17-22), to nie dlatego, że chce tego mło-

dzieńca pozyskać dla siebie, w poczet swoich uczniów.
Spogląda na mężczyznę z miłością i pragnie go obdarzyć tym, co jest najlepsze: radością prawdziwą i nieprzemijającą. Która niczego nie potrzebuje, bo jest
wieczna, a jej źródłem jest sam Bóg. Młodzieniec co
prawda ma wiele posiadłości, ale i tak, jak zauważa
Mesjasz, wciąż „brakuje mu jednego”. I tylko jednego
brakuje. A jednak to jedno jest najważniejsze, to jedno,
to tajemnica szczęścia człowieka. Tajemnica jego
zrodzenia w Bogu i odwiecznej tęsknoty do powrotu
cd. na str. 6

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"
43. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?
Z wiary w Boga, Jedynego, płyną bardzo ważne konsekwencje dla naszego życia: poznawać wielkość i majestat
Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu ufać, nawet
w przeciwnościach; poznawać jedność i prawdziwą
godność wszystkich ludzi, stworzonych na obraz Boży;
dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone.
44. Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?
Centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest
tajemnica Trójcy Świętej. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

45. Czy tajemnica Trójcy Świętej może być poznana
samym tylko rozumem?
Bóg pozostawił pewne ślady swego trynitarnego bytu
w swoim dziele stworzenia i w swoim Objawieniu
w Starym Testamencie. Jednak wewnętrzność Bytu jako
Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla
samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed
wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego.
Ta tajemnica została objawiona przez Jezusa Chrystusa
i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary.
46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?
Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest „Ojcem", nie tylko
jako Stwórca świata i człowieka, lecz przede wszystkim,
iż jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego
Syna, który jest Jego Słowem, jako „odblask Jego
chwały i odbicie Jego istoty” (Hbr 1,3).
47. Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa
Chrystusa?

Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem, jednym
i równym Ojcu i Synowi. Duch Święty pochodzi od
Ojca, jako pierwszego źródła i początku całego życia
trynitarnego; pochodzi też od Syna (Filioque) przez
odwieczne obdarowanie Syna przez Ojca. Posłany przez
Ojca i wcielonego Syna, Duch Święty prowadzi Kościół
do poznania „całej prawdy" (J 16,13).
48. W jaki sposób Kościół wyraża swą wiarę trynitarną?
Kościół wyraża swą wiarę trynitarną, wyznając jednego
Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ każda
z nich co do natury jest pełnym Bogiem. Osoby Boskie
rzeczywiście różnią się między sobą ze względu na
relacje, w jakich pozostają one względem siebie: Ojciec
jest Tym, który rodzi Syna, Syn jest Tym, który jest
zrodzony przez Ojca, Duch Święty jest Tym, który
pochodzi od Ojca i Syna.
49. Jak działają trzy Osoby Boskie?
Jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak są
również nierozdzielne w swoim działaniu: Trójca Święta
ma jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba Boska
wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej
właściwości.
O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej
swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce
swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła
Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała
czuwająca w wierze, cała adorująca, cała poddana
Twemu stwórczemu działaniu.
bł. Elżbieta od Trójcy

50. Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?
Pismo Święte nazywa Boga „Panem dzielnym i potężnym”, jest On tym, dla którego „nie ma nic niemożliwego”. Jego wszechmoc jest powszechna, tajemnicza. Bóg
okazuje ją stwarzając świat z niczego i człowieka
z miłości, lecz przede wszystkim we Wcieleniu i Zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji
i w przebaczeniu grzechów. Dlatego Kościół kieruje
swoją modlitwę do wszechmogącego i wiecznego Boga.

Koncert Macieja Miecznikowskiego
Koncerty świąteczne Macieja Miecznikowskiego są
przepełnione radością, ciepłem, żartem i refleksją. To
spotkania muzyczne, podczas których publiczność nie
tylko słucha. Wspólne śpiewanie jednoczy ludzi, a w
święta Bożego Narodzenia ma to szczególne
znaczenie. Podobnie jak rozmowa, wymiana doświadczeń, opowieści i wspomnienia. To wszystko za
każdym razem składa się na niezapomniany występ.
W programie koncertu znajdują się najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki, akustyczne wersje
przebojów z oratoriów "Tryptyk Świętokrzyski" i „Siedem Pieśni Marii" oraz znane utwory świąteczne,
zimowe i liryczne. W aranżacjach nieco uwspółcześnionych, bogatych, ciekawych, przyjaznych, przy
żywym akompaniamencie gitary i akordeonu.
****
Maciej Miecznikowski - muzyk
i wokalista, autor piosenek, aktor,
showman i osobowość telewizyjna.
Absolwent Akademii Muzycznej
w Gdańsku.
Multiinstrumentalista – śpiewa akompaniując sobie na
fortepianie i gitarze, gra też na trąbce, flecie i akordeonie. Obdarzony głębokim i mocnym głosem,
dzięki któremu jest w stanie z wdziękiem i charyzmą
oryginalnie zinterpretować niemal każdy utwór z
dowolnego repertuaru. Choć wychował się na muzyce
klasycznej i jazzie, to uprawiał wiele gatunków
muzycznych, swobodnie poruszając się w różnych
konwencjach.
Laureat wielu prestiżowych nagród bluesowych i jazzowych, a także nagród dziennikarzy i publiczności na
festiwalach w Opolu. Wziął udział w dziesiątkach
różnorodnych projektów muzycznych: wydawnictw
płytowych, koncertów oraz programów telewizyjnych.
Prowadzenie cieszącego się dużą popularnością show
muzycznego “Tak to leciało!” przyniosło mu wielokrotne nominacje do Telekamer i Wiktorów.

Po 12 latach występów z rozrywkową formacją
Leszcze, w 2012 rozpoczął występy pod własnym
nazwiskiem, od kameralnych recitali po duże, rozrywkowe koncerty z zespołem wyśmienitych muzyków. Łączy w nich znane hity światowe i przeboje
z własnego repertuaru, z wpadającymi w ucho
piosenkami ze swojej autorskiej płyty "Będzie z nami
dobrze”.
W 2015 roku wydał wraz z jazzową gitarzystką
Krzysią Górniak album „Tribute to Nat King Cole”.
W roku 2017 nagrał płytę pt. „Moje ulubione kolędy”,
a w roku 2018 - „Wyśpiewać 100 lat niepodległości”,
z porywającymi aranżacjami najpiękniejszych polskich
piosenek historycznych, w tym: „O mój rozmarynie”,
„Czerwone maki na Monte Cassino”, czy „Ballada
stepowa” z filmu „Pan Wołodyjowski”.
Jako aktor potwierdza swój talent w znakomitych
rolach teatralnych. Wraz z Emilianem Kamińskim
i Olafem Lubaszenką występuje w Teatrze Kamienica
i w Teatrze Stu w wyreżyserowanej przez Krzysztofa
Jasińskiego głośnej sztuce „Kolacja na cztery ręce”,
a od lipca 2017 roku gra główną rolę w słynnym
spektaklu "Dzień świra" - musicalu-operze na podstawie scenariusza Marka Koterskiego, z muzyką
Hadriana Tabęckiego, w reżyserii Marcina
Kołaczkowskiego.
Można go też usłyszeć w muzycznych projektachduetach: "To jednak miłość" - z Olgą Szomańską
oraz „Hommage a’ Blues Brothers" - ze Zbigniewem
Zamachowskim. Ten ostatni wykonywany jest w różnych wersjach, zawsze ze znakomitymi muzykami,
także symfonicznie, z towarzyszeniem najlepszych
polskich orkiestr, takich jak np. Sinfonia Varsovia,
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie,
Narodowe Forum Muzyki - Filharmonia Wrocławska,
czy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej
w Rzeszowie.

„OBFICIE OBDAROWANI”
RELIKWIE TRZECH KRÓLI W KOLONII JUŻ OD 855 LAT
W tym roku przypada 855. rocznica sprowadzenia do

Mediolanu. W XII w. cesarz niemiecki Fryderyk

Kolonii na zachodzie Niemiec relikwii Trzech Króli.

Barbarossa podbił Mediolan i przejął relikwie, czczone

Dla rozwoju miasta relikwie miały ogromne znaczenie,

przez wiernych jako doczesne szczątki mędrców,

o czym świadczy już chociażby to, że w herbie Kolonii

którzy przybyli oddać pokłon Małemu Jezusowi.

umieszczono symbolicznie trzy korony. Relikwie

Cesarz przekazał dalej relikwie współpracującemu

Trzech Króli miały według legendy zostać odnalezione

z nim arcybiskupowi Kolonii. Dzięki temu wydarzeniu

przez św. Helenę razem z relikwiami Krzyża Świętego;

miasto stało się jednym z najważniejszych celów

przewieziono je do Konstantynopola, a następnie do

pielgrzymek w okresie średniowiecza. Relikwie miały

jednak również znaczenie polityczne dla cesarza, który

Katedra w Kolonii

chciał w tamtych czasach uzyskać pozycję silniejszą
niż papież. Tak cennym relikwiom należało zapewnić
odpowiednio godne miejsce. Dlatego też zaprojektowano nową, prawdziwie imponującą gotycką
katedrę w miejsce poprzedniej świątyni. Jej sylweta
wraz z pobliskim mostem jest do dziś najpopularniejszym symbolem Kolonii. Jednak mało kto
wie, że budowa kościoła trwała w sumie aż 600 lat ukończono ją dopiero w drugiej połowie XIX wieku!
Sam relikwiarz, umieszczony w centralnym miejscu
katedry kolońskiej, powstał na przełomie XII i XIII w.
i uchodzi za najcenniejszy (front jest sporządzony
z czystego złota) oraz największy (ponad 2 m długości,
1 m szerokości i 1,5 m wysokości) tego typu średniowieczny obiekt. Przez wieki relikwiarz bywał
okradany i przerabiany, a w XX w. postarano się, aby

ofiarować Dzieciątku, jednak przede wszystkim odnosi

przywrócić mu w miarę możliwości pierwotny wygląd.

się do łask, którymi hojnie obdarowani zostali Trzej

Z kolei przed pięciu laty w Kolonii bardzo uroczyście

Królowie oraz wszyscy wierni, którzy ich wzorem

obchodzono okrągłą rocznicę sprowadzenia relikwii.

w swoim życiu poszukują Boga.

Obchody odbyły się pod hasłem Obficie obdarowani.
Nawiązuje ono do cennych darów, jakie mędrcy mieli

Damian Zelewski
Na podst. artykułu Małgorzaty Mnich, źródło: opoka.org.pl

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

cd. ze str. 3

do Boga i zjednoczenia z Nim.
Im częściej przebywa się z Bogiem, sam na sam, tym
mniej potrzeba, by mieć w sobie radość. I to nie jest
pusty frazes, tylko fakt. Młodzieniec przyszedł do
Jezusa, jakby Go gonił, bał się, że odejdzie, zanim zdąży z Nim porozmawiać. Ale za Bogiem nie trzeba
gonić, tak jak gonimy za tyloma rzeczami w życiu. On
jest tu.
W ogrodzie Eden Pan Bóg dał człowiekowi cały piękny
raj. A człowiek i tak skupił się na jednym owocu, który

był „rozkoszą dla oczu”. My teraz sobie myślimy: jaka
ta Ewa była ślepa. Ale i my tak samo ślepi jesteśmy,
widzimy tylko to, co wokół nas - czego trzeba coraz
więcej i więcej. Pan Bóg przechadzał się w ogrodzie,
„w porze, kiedy był powiew wiatru”, ale mężczyzna
i jego żona już Go nie widzieli, gdyż „skryli się wśród
drzew”. Ale my nie musimy się skrywać. Możemy na
nowo zwrócić się w stronę Boga, który jest dobry. I odkrywać prawdziwą radość w Nim, radość, która
potrzebuje coraz mniej, by być pełną.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 7 stycznia; 7.30 - o zdrowie dla Jadwigi Żukowskiej; 16.00 + Leszek w 1. roczn. śmierci, + w czyśćcu
Wtorek, 8 stycznia; 7.30 + syn Krzysztof w 22 rocznicę śmierci; 16.00 - o uzdrowienie na duszy i ciele Tomasza
Środa, 9 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Maria Góra w 8. rocznicę śmierci
Czwartek, 10 stycznia; 7.30 - o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Zuzanny oraz o pomyślny
przebieg operacji dla Marcina; 16.00 + z rodziny Stachyrów: Julianna, Ryszard, Barbara
Piątek, 11 stycznia; 7.30 - o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Marii, Anny, Piotra, Waldemara i ich bliskich
16.00 + Adam i Zbigniew
Sobota, 12 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Irena Sęp w m-c po śmierci
Niedziela Chrztu Pańskiego, 13 stycznia; 8.00 - Edward z okazji 80-tych urodzin; 10.00 + Ryszard w 2. rocznicę
śmierci oraz +Lucjan; 12.00 + Kazimierz Dukaczewski w 9. rocznicę śmierci i rodzice z obu stron;
18.30 + Andrzej Będźmierowski w 1. rocznicę śmierci i Helena w 6. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała oraz Wieczór Chwały odbędą się dzisiaj w naszym kościele.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia.
2. Przez najbliższe trzy tygodnie Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku będą o godz. 16.00. W soboty
Msza Święta z liturgii niedzielnej o godz. 18.00.
3. Program kolędy na str. 2. Prosimy, aby w miarę możliwości obecni byli wszyscy domownicy. Wodę święconą
można nabrać przy wejściu na chór.
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Koncert kolęd, i nie tylko, w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego odbędzie się w naszym kościele w czwartek,
10 stycznia, o godz. 19.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp wolny. Szczegóły na str. 4
6. Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 19.00.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 14.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na tę zbiórkę
również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką.
8. Niezwykłe rekolekcje dla małżeństw o nazwie „Kurs Akwila i Pryscylla” odbędą się w dn. 1–3 lutego w domu
rekolekcyjnym w Straszynie. Zachęcamy nasze małżeństwa niezależnie od wieku i stażu. Szczegóły u kapłanów.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.

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

