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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 
(Iz 40, 1-5. 9-11); (Ps 104 (103),), (Tt 2, 11-14; 3, 4-7); (Łk 3, 16); (Łk 3,15-16.21-22); 

    Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszy-
scy snuli domysły w sercach co do Jana, 
czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemó-
wił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; 
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u 
sandałów. On chrzcić was będzie Duchem  

Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystę-
pował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. 
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch 
Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej 
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie”. 

KOMENTARZ 
       Dzisiejsza Niedziela odsyła nasze 
myśli i wyobrażenia do tajemnicy 
chrztu świętego. Każdy z nas na mocy 
tego sakramentu został niegdyś włą-
czony do wspólnoty Kościoła i w ten 
sposób stał się jego żywą częścią. Od tej 
chwili możemy śmiało powiedzieć, że 
wszyscy w oczach Boga jesteśmy umi-
łowanymi przez Niego córkami i sy-
nami. Można powiedzieć, że dzisiejsza 
uroczystość jest pewnym przełomem, 
gdyż od z chwilą wyjścia Jezusa z wód 
Jordanu został uniesiony cały świat. 
Niesamowite musiało być to, co działo 
się pod wodą, gdy był w niej zanu-
rzony Chrystus. A to nic innego jak ob-
raz ukazujący Jego zanurzenie w swo-
jej i naszej śmierci. To co jest naszym 
największym problemem, leży w skut-
kach zranionej przez grzech pierwo-
rodny ludzkiej natury. Można powie- 

dzieć, że Adam i Ewa przez swój 
grzech zamknęli przed nami niebiosa, 
odgradzając nas od perspektywy 
szczęścia i radości. My żyjemy w świe-
cie, przypominającym wody potopu, 
w którym każdy z nas jest jak topielec. 
Topimy się, bo wcześniej czy później 
umrzemy i znakiem tego jest grzech, 
polegający na wzajemnym odbieraniu 
sobie miłości. Jezus zanurzając się w 
rzekę Jordan wchodzi niejako w te 
wody potopu, w których my wszyscy 
żyjemy po to, żeby nas uratować. Mo-
ment wyjścia Jezusa z wody jest 
oznaką Jego zmartwychwstania. Kim 
jest Jezus, którego żadne miliardy 
ludzkich topielców nie są w stanie za-
topić?  Jakie w Nim musi być pragnie-
nie, żeby każdy z nas mógł kiedyś uj-
rzeć Ojca? Na pewno wielkie, skoro tak 
bardzo chce nam Go pokazać. Ks. Wojciech 
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MYSZ 
      Pewna szlachetna i grzeczna myszka o sympatycznym wyglądzie myszy domowej w czasie jed-
nej ze swych rozpaczliwych ucieczek przed kotem znalazła się kiedyś w piwnicy bogatej willi. Tam 
z powodu ciemności, wpadła do dziwnej kałuży. Była to kałuża powstała z doskonałego koniaku, 
który wyciekł z popsutego sworznia dębowej beczułki. Myszka nieśmiało polizała ten dziwny płyn. 
Smak spodobał się jej. Był mocny i zdecydowany, spływał do gardła jak ogień. Gdy „wypiła” kałużę, 
myszka wyprostowała się, uderzyła się łapkami w pierś, zrobiła groźną minę i zawołała: gdzie jest 
kot? Zbyt wielu ludzi w naszych czasach posiada odwagę jedynie myszy.                                        B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  

     Ogłoś Wolność, a będziesz wolny. Często, 
aby pozbyć się bólu – mając serce zranione 
przez bliskie osoby – ludzie niestety ranią in-
nych. I nawet nie robimy tego umyślnie i na-
wet bardzo tego żałujemy, a jednak – częściej 
lub rzadziej to robimy. Dlaczego tak się 
dzieje? Jak z tym skończyć raz na zawsze? 
Przyjacielu, być może kiedyś w dzieciń-
stwie, kiedy byłeś niewinną istotą, malutkim 
dzieckiem pełnym ufności wiele razy w 
ukryciu płakałeś, nie pojmując co się dzieje – 
działo się tak dlatego, że ktoś z najbliższego 
otoczenia krzywdził Cię, poniżał, obarczał 
winą, krytykował, klął, bił, tłamsił, doświad-
czyłeś odrzucenia, braku miłości, alkoholi-
zmu bliskich. To wynikało ze zranień w ży-
ciu tych, którzy to czynili wobec Ciebie – czy 
rozumiesz? Dzisiaj Tobie to nadal przeszka-
dza w życiu codziennym iw pięknej relacji z 
innymi i z Jezusem. Niejedna osoba nie raz 
mówiła: nigdy nie będę tak wychowywać 
swoich dzieci, nie będę powielać tych błę-
dów, ponieważ wiem jakie piętno odcisnęły 
na mojej duszy wydarzenia z dzieciństwa. 
Potem mijają lata i robisz to samo – znów nie 

Rozumiejąc, dlaczego. A często nawet tego 
nie zauważasz – myśląc, że wszystko jest ok, 
że tak trzeba robić, albo, że nie ma innego 
wyjścia. Powiem Ci dzisiaj: to jest ta sama 
cela, ta sama niewola, to samo więzienie, w 
którym kiedyś zamknięci byli Twoi bliscy, a 
wcześniej, tato, mama, babcia, dziadek, pra-
dziadek, prababcia i tak przez setki lat. Co 
zatem zrobić? Krzyknij dzisiaj – rozumiejąc 
co się dzieje: Dość! Nie będę przygotowywał 
z tobą ty łajzo rogata, celi, więzienia dla swo-
ich dzieci, wnuków, dla kolejnego pokolenia 
itp. Wybaczam wszystkim w mocy zrozu-
mienia tego, co się działo do tej pory. Oto jest 
dzień, który dał mi Bóg! Ogłaszam wolność 
nad swoim życiem i następnym pokoleniem! 
Przerywam Twoją mocą Boże ten ciąg nie-
wolniczego życia w zranieniach. Będę z 
Tobą z całych sił nad sobą pracował! Ogła-
szam wszystkim demonom, które krążą w 
moim życiu, które mnie trzymały w niewoli, 
że to koniec. Dość! Nie będę już więźniem 
swojej przeszłości! Jezus mnie kocha i daje 
mi dziś wolność. Bez Niego wszystko inne 
jest niewolą.                            A. Łodziewski 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj (13 I) zapraszamy na Nabożeń-
stwo Fatimskie: 
       od 15.00 do 17.30 Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w Kaplicy MBF: 
       o 17.30 Różaniec z rozważaniami, 
       o 18.00 Msza święta pod przewodnic-
twem ks. kan. dra Krzysztofa Kinow-
skiego, rektora Gdańskiego Seminarium 
Duchownego. 

2. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza 
dzieci na wspólne kolędowanie przy 
żłóbku dzisiaj (13 I) o godz. 15.30. Kolę-
dowanie poprowadzi parafialny zespół 
muzyczny. 

3. Zapraszamy na rekolekcje ewangeliza-
cyjne z modlitwą o uwolnienie pod ha-
słem „...idź i odbuduj mój Kościół". Po-
kusa zrujnowanego Kościoła” prowa-
dzone przez o. Teodora Knapczyka, 
które będą odbywać się w naszej parafii 
od poniedziałku do środy (14-16 I) od 
godz. 17.00 do 21.00. W programie konfe-
rencja, Msza Święta, Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, modlitwa uwielbie-
nia i modlitwa wstawiennicza. Więcej 
informacji na plakatach. 

4. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy 
na najbliższe dni: 

Poniedzia-
łek, 14 I 

Subisława 23 od klatki 
D do H 

Wtorek, 15 I 
Subisława 23 od klatki 
I do P 

Środa, 16 I Subisława 23RS, 27 
Czwar-
tek,17 I 

Subisława 31, 32 

Piątek, 18 I 
Rybacka 5, 7, Sztor-
mowa 8AB 

Sobota, 19 I 
Sztormowa 2, 4, 7, 6, 
8CD 

Niedziela, 
20 I 

Sztormowa 7 od klatki 
C do H 

5. Kolędy rozpoczynają się codziennie od 
godz. 16.00. 
Przypominamy, że do tego roku zmienia 
się organizacja wizyt duszpasterskich.  

Ministranci dzień wcześniej nie zapo-
wiedzą kolędy. Chęć przyjęcia księdza z 
wizytą duszpasterską będzie można wy-
razić po każdej Mszy Świętej przy wy-
chodzeniu z kościoła oraz w zakrystii po-
dając ulicę oraz numer bloku, klatki i 
mieszkania. Prosimy osoby mieszkające 
przy ul. Subisława 23 od klatki D do P, 
Subisława 27, 31, 32, Rybackiej 5, 7, 
Sztormowej 2, 4, 6, 8, 7 od klatki A do H, 
aby po zakończeniu Mszy świętej, przy 
wychodzeniu z kościoła podejść do stoli-
ków i podać ulicę oraz numer bloku, 
klatki i mieszkania. Kapłani odwiedzą te 
domy wg podanego wcześniej planu. 
Plan kolęd dostępny jest również na stro-
nie parafialnej. 

6.   Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu: 

• spowiedź święta w dni powszednie 
podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 15 
min przed wieczorną Mszą Świętą; 

• biuro parafialne czynne od ponie-
działku do piątku po Mszy świętej 
wieczornej w zakrystii, a w sobotę od 
9.30 do 11.00. 

7.    Zarząd Koła Gdańsk-Przymorze 
Związku Sybiraków zaprasza swoich 
członków z rodzinami na spotkanie no-
woroczne w środę, 16 I na godz. 14.00 do 
domu kultury przy ul. Śląskiej. 

8.    Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na 
tacę, które zostaną przeznaczone na cele 
inwestycyjne. 

9.    Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-
dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny 
Ave Maria, nowy numer dwumiesięcz-
nik biblijny Galilea, styczniowy numer 
miesięcznika u Pani Fatimskiej. 

10. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodziejów naszego 
kościoła, śp. Jadwigę Wolter (l. 79) z ul. 
Pomorskiej, Jana Wojewodę (l. 77) z ul 
Pomorskiej, których pożegnaliśmy w 
minionym tygodniu oraz zmarłych z na-
szych rodzin polećmy Bożemu Miłosier-
dziu. Dobry Jezu a nasz Panie… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 14 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 
1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MBF na 
dalsze lata dla Teresy i Kajetana 
2) † Bronisława (8. Msza święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Roman, rodzice, brat, ks. Franciszek 
2) † Małgorzata Cybulska w miesiąc po śmierci 

18.00 † Klara i Alfons Ruchniewicz oraz dziadkowie z obojga stron 

WTOREK, 15 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 
1) † Rodzice: Marianna, Franciszek, rodzeństwo; Helena, Urszula, Eugenia, Bolesław, 
Henryk 
2) † Bronisława (9. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Brygida Kozłowska 

18.00 † Mama Adolfina w 5. rocznicę śmierci oraz tata Mieczysław w 2. rocznicę śmierci 

ŚRODA, 16 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Huberta z 
okazji 18. urodzin 

8.00 
1) Jan Szczepkowski w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron: Marianna i Eugeniusz 
oraz Stefania i Jan 
2) † Bronisława (10. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Zygmunt Serkowski w 2. rocznicę śmierci oraz Anna Stasiuk 

CZWARTEK, 17 STYCZNIA 2019 R. 
ŚW. ANTONIEGO 

7.00 † Bronisława (11. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Helena i Józef Paczkowscy 

18.00 Dziękczynna w 50. rocznicę urodzin z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Ewy Fethke 

PIĄTEK, 18 STYCZNIA 2019 R. 
7.00 † Bronisława (12. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Bronisława (k) w 23. rocznicę śmierci 

18.00 † Kazimierz Kołkiewicz w 13. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 19 STYCZNIA 2019 R. 
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Witolda z 
okazji 45. urodzin 

8.00 
1) † Dorota Domagała w miesiąc po pogrzebie 
2) † Bronisława (13. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Piotr Dębicki 

NIEDZIELA, 20 STYCZNIA 2019 
6.30 † Urszula w 15. rocznicę śmierci 

8.00 † Rodzice: Anna i Antoni Rydzewscy, bracia: Bogdan i Wojciech 

9.30 
1) † Maria, Kazimierz, Bogusław i Jan oraz zmarli z rodziny 
2) † Bronisława (14. Msza święta gregoriańska) 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Władysławy 
(k) z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

12.30 Za parafię 

14.00 † Walerian, Anna i zmarli z rodziny 

18.00 † Stanisław w 36. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

19.30 † Łucja, Edmund oraz dziadkowie z obu stron 
 


