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Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chry-
stusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: 
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowie-
dział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszy-
cie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzy-
skują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.  
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mó-
wić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać 
na pustyni? Trzcinę kołyszącą się  na wietrze? 

Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka  
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 
Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, 
powiadam wam, nawet więcej niż proroka.  
On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy-
łam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przy-
gotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy 
w królestwie niebieskim większy jest niż on. 

(Mt 11,2-11) 

Trzecia Niedziela adwentu przypomina 
nam, że jesteśmy już na półmetku w dro-
dze do żłóbka, w którym ma się narodzić 
Jezus. Coraz mniej czasu przed nami, aby 
coś zmienić i naprawić w swoim życiu. 
Dziś w ewangelii znowu widzimy ten sam 
drogowskaz tylko nieco z innej perspek-
tywy. Ponownie tak jak tydzień temu staje 
przed nami Jan Chrzciciel udzielając cennej 
wskazówki jaką jest pokora. Jan nie nazy-
wa siebie ani mesjaszem ani Eliaszem, nie 
jest nawet prorokiem. Jest tylko głosem 
wołającym na pustyni. Wiemy, że głosu nie 
można zobaczyć, to znaczy, że Jan nie chce 
być zauważony, nie chce nawet rozwiązać 
rzemyka u sandałów swojego Mistrza. 
Bardzo znamienne jest to, że Jezus nie wy-
brał Jana na swojego ucznia, mimo tego,  
że posiadał znakomite cechy, by być  
Jego najlepszym Apostołem. Gdyby Janowi 

brakowało pokory może by miał żal i pre-
tensję do Pana Jezusa, że zapomniał o Nim, 
gdy ten skuty kajdanami siedział w wię-
zieniu Heroda. Przeciwieństwem pokory 
jest pycha, która stanowi największą broń 
Szatana. Bowiem pycha to złudne mnie-
manie o swojej wielkości. We współcze-
snym świecie pokora nie odnosi wysokich 
notowań, zresztą chyba nigdy nie odnosiła, 
zazwyczaj zawsze była ośmieszana i utoż-
samiana z naiwnym posłuszeństwem. Dziś 
w otaczającym nas świecie bardzo łatwo 
można zauważyć coraz bardziej głośny 
wyścig szczurów, reklamę, ciągle zmienia-
jącą się modę, propagandę sukcesu, troskę 
o własny wizerunek – tym wszystkim żyje 
obecny świat. A Jan Chrzciciel uczy nas 
pokory. Pójdźmy za Nim i spróbujmy Go 
naśladować. 

 

Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:  Czyje przyjście zapowiada prorok Izajasz? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Kapłan: 

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął 

Bóg, Ojciec wszechmogący. 

Wszyscy odpowiadają: 

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich  

na cześć i chwałę swojego imienia, a także  

na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

Widzimy tutaj wyraźny podział 

ofiary na MOJĄ – kapłana i WASZĄ – 

wiernych. Ofiara kapłana, to ofiara Jezusa 

Chrystusa na krzyżu, a wiernych jest 

wszystko, co każdy z nas przynosi  

w swoim sercu do ołtarza. Pomyśl zatem, 

co ofiarowujesz Bogu podczas tej Mszy 

Świętej. W odpowiedzi na to wezwanie 

kapłana wszyscy wyrażamy świadomość,  

że kapłan jest pośrednikiem między Bo-

giem a nami. To on w naszym imieniu 

składa wszystkie ofiary przed Bogiem.  

Później następuje Modlitwa nad da-

rami. Wsłuchaj się w jej tekst, bo w każdą 

niedzielę jest ona inna. Jest to bardzo 

krótka, jednozdaniowa modlitwa kiero-

wana do Boga, aby przyjął nasze ziem-

skie ofiary również twoją ofiarę, którą 

masz w sercu.  
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. We wtorek (13 XII) zapraszamy na Nabożeń-

stwo Fatimskie, które poprowadzi ks. dr Andrzej 

Dańczak – wykładowca GSD, pomoc duszpaster-

ska z parafii pw. NSPJ w Gdańsku Wrzeszczu, 

który w latach 2002/2003 pracował w naszej para-

fii. O 18.00 Msza Święta, a po niej różaniec  

z rozważaniami. Od 8.30 do 17.30 adoracja Naj-

świętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej 

Fatimskiej. 

2. Wszystkich parafian, a szczególnie dzieci, za-

praszamy na roraty – od poniedziałku do soboty 

o godz. 6:30. 

Przypominamy, że do końca stycznia nie będzie 

w dni powszednie Mszy Św. o godz. 19:00. 

3. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygo-

dniu: 

 Spotkanie opłatkowe dla ministrantów  

i lektorów w sobotę (17 XII) o godz. 15.00. 

 Spotkanie opłatkowe dla Klubu Seniora  

w sobotę (17 XII) o godz. 17.00 w sali para-

fialnej. 

4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek  

(12 XII) o godz. 19.00. Temat spotkania: „Świad-

kowie Bożego Narodzenia”. 

5. W piątek (16 XII) zostanie odprawiona Msza 

Święta - o wiarę, nadzieję i miłość dla tych, któ-

rzy ufają Bożemu Miłosierdziu. Po Mszy Świętej 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i pół-

godzinna adoracja połączona z Koronką do Bo-

żego Miłosierdzia. W szczególności zapraszamy 

członków Grupy Miłosierdzia. 

6. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory, rozpo-

czynające IV Niedzielę Adwentu w sobotę,  

(10 XII) o godz. 19.00. 

7. Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne  

w naszej parafii od 19 do 21 XII, które poprowa-

dzi o. Teodor Knapczyk. 

8. W najbliższym tygodniu w kalendarzu litur-

gicznym przeżywać będziemy wspomnienia: 

 w poniedziałek – NMP z Guadalupe 

 w środę – św. Jana od Krzyża 

9. Zapraszamy dzieci na wyjazd zimowy od  

21 do 28 stycznia do Ochotnicy Dolnej. W pro-

gramie, oprócz jazdy na nartach, zwiedzanie: 

Krakowa, Starego Sącza, Bochni i wiele innych 

atrakcji. Zapisy u ks. Adama do końca grudnia. 

10. Zapraszamy włączenia się w akcję „Tutka 

charytatywna”. Polega ona na wypełnieniu przez 

osoby chętne toreb żywnością (do 10 kg), by po-

móc potrzebującym godnie przeżyć Święta. Torby 

można pobierać przy świecach. Torby z żywnością 

będą zbierane do 18 XII. 

Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Caritas Wi-

gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

11. Zakończyło się roznoszenie opłatków po te-

renie naszej parafii. Od dziś opłatki można 

otrzymać w zakrystii i w biurze parafialnym. 

12. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym 

tygodniu na tacę na utrzymanie Gdańskiego Se-

minarium Duchownego. Zebraliśmy 9 230 zł.  

13. Przy wyjściu jest do nabycia płyta z kolęda-

mi śpiewanymi przez dzieci. Jest to cegiełka  

na budowę kościoła pw. bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki w Juszkowie, gdzie proboszczem jest  

ks. Krzysztof Hapka, były wikariusz naszej para-

fii w latach 2013-2015. Można wykorzystać tę ce-

giełkę jako kartki świąteczne i wysłać z życze-

niami do bliskich. Minimalna cena to 10 zł. 

14. Po Mszy Świętej ministranci będą sprzeda-

wać sianko na stół wigilijny. 

15. Po Mszy świętej do nabycia prasa katolicka: 

Gość Niedzielny i Niedziela i biuletyn parafialny  

Ave Maria.  

16. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-

downiczych i dobrodziejów naszego kościoła  

śp. Małgorzatę Chrzanowską (l. 40 z ul. Pomor-

skiej), którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu 

oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy teraz 

Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie. 
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 NIEDZIELA, 11 GRUDNIA 2016 R. – III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE 

6.30 † Rodzice: Marianna i Tadeusz oraz dziadkowie i chrzestni 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej 
diecezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne 

9.30 
† Rodzice: Aniela i Bolesław, bracia: Henryk i Sylwester oraz zmarli z rodziny 
Różyńskich i Iwanowskich  

11.00 † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
12.30 Za parafian 
14.00 † Helena i Leopold Leszczyńscy oraz ich rodzice 
18.00 † Roman Jurkowski w 13 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, pomyślność, zdrowie, opiekę MBF dla 
Adama 

 PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA 2016 R. – NMP Z GUADALUPE 

6.30 † Anna Leśniewska w rocznicę urodzin 

8.00 † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Władysława (k) Niklas 

2) † Jadwiga Kaszube, rodzice i rodzeństwo 

 WTOREK, 13 GRUDNIA 2016 R. – DZIEŃ FATIMSKI 

6.30 † Weronika Ochylska 

8.00 † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Łucja i Wiktor Kowalscy 

2) † Zmarli z rodziny Łukasiak, Kunickich, Brzezińskich, Sawko 

3) † Maria i Paweł 

 ŚRODA, 14 GRUDNIA 2016 R. – ŚW. JANA OD KRZYŻA 

6.30 † Jadwiga, Kazimierz, Wincentyna (k), Zofia 

8.00 † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Regina Jagodzińska w 1 rocznicę śmierci 

2) † Łucja w 2 rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 15 GRUDNIA 2016 R.  

6.30 
1) † Helena, Franciszek, Antoni 

2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i św. Jana Pawła II dla Hanny, Ignasia i 

rodziny 
8.00 † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Mąż Wacław w 2 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

2) † Stefania (k), Józef, Czasław, Wacław 

 PIĄTEK, 16 GRUDNIA 2016 R. 

6.30 † Roman, rodzice, brat, ks. Franciszek i ks. Paweł 

8.00 † Bolesława (k), Alfons i zmarli z rodziny z obojga stron 

18:00 
1) O wiarę, nadzieję i miłość dla tych, którzy ufają Bożemu Miłosierdziu 
2) † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
3) † Stefania i Teodor 

 SOBOTA, 17 GRUDNIA 2016 R.  

6.30 † Zmarli z rodziny Izdebskich, Wysokińskich, Grochowskich, Charczyńskich, Maciejowskich  

8.00 
1) † Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
2) † Marek, Henryk i zmarli z rodziny Zborowskich 

18.00 
1) † Maria i Witold Krzemińscy 

2) † Franciszek i Jan Olszewscy  

 
 


