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Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci  
i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek po-
słany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on 
na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by 
wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światło-
ścią, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego 
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było 
/Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy  Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,  tym,  którzy 

wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.  
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.  
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje  
o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, 
o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chry-
stusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca,  
/o Nim/ pouczył. 

(J 1,1-18) 

 Niekiedy wypowiadamy słowa, które nie 
niosą ze sobą żadnego znaczenia i po prostu ra-
nią innych ludzi. Mowa, która nie jest miłością, 
jest milczeniem. Jak nauczyć się języka miłości? 
Trzeba wyjechać do "kraju", w którym się go 
używa. To Słowo Boże i sakramenty. Początko-
we trudności z biegiem czasu ustępują. Naj-
trudniej jest z mową. Potrzebny jest przełomo-
wy impuls, czyli uzdrowienie serca poprzez 
przebaczenie. 
 Język miłości, język Jezusa, jest niezro-
zumiały, bo różni się od tych, które znamy: nie 
używa wulgaryzmów, ironii, obrażania i gnie-
wu. Nie ma w nim wielu słów, lecz tylko jedno, 
które stało się Ciałem. Nie pragnie Ono teolo-
gicznego wysiłku, ale oczekuje czegoś więcej: 
wiary i zaufania, spotkania rozumu z wiarą, 
która pozwala wykroczyć poza możliwości po-
znawcze. 
 Słowo Wcielone jest  Pytaniem.  Dobre  są 

jedynie mądre pytania. Istnieją bowiem pytania, 
które nie dążą do odkrycia prawdy – podają  
w wątpliwość, wprowadzając zamieszanie. Są 
też takie, na które nie ma odpowiedzi, bo doty-
kają tajemnicy pragnącej spotkania ze stawiają-
cym pytanie. Jest nią Bóg, o którym potrafimy 
wiele powiedzieć dzięki Objawieniu. Wiele py-
tań pozostaje jednak bez odpowiedzi. Tę po-
znamy w wieczności, która jest odpowiedzią  
na teraźniejszość. 
 Niezaspokojone pytania stwarzają prze-
strzeń, w której może narodzić się zaufanie. 
Największym Pytaniem, które pragnie naszej 
odpowiedzi, jest sam Jezus: „Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). Tak, 
Panie, jesteś Bogiem, który wkroczył w historię. 
Zapraszasz nas do bliskości ze Sobą i obiecujesz, 
że wszystkim tym, którzy Cię przyjmą, dasz 
moc” (por. J 1,12). 

Ks. Mateusz Tarczyński  
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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: Do jakiej księgi Starego Testamentu nawiązuje ewangelista Jan w swoim 
prologu? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są 
niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wyso-
kości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokości. 

Tekst ten pochodzi z połączenia dwóch 
fragmentów Pisma Świętego: 
I. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, 

Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 

chwały” (Iz 6,3)  

Jest to fragment z objawienie proroka Izajasza, 
który zobaczył majestat Boga. To zdanie wypo-
wiadali do siebie aniołowie widzący chwałę Bo-
ga. Oryginalnie księga Izajasza została napisany 
w języku hebrajskim, w którym nie ma stop-
niowania przymiotników. Jeżeli chce się powie-
dzieć po hebrajsku, że coś jest „bardziej”, to wy-
powiada się ten przymiotnik dwa razy. A jeżeli 
chcemy użyć stopnia najwyższego, to powta-
rzamy przymiotnik trzy razy. Najświętszy  
to „Święty, Święty, Święty”. A najświętszy jest 
tylko Bóg.  

II. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, 

usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął 

gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: 

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię 

Pańskie oraz „Król izraelski!” (J 12,12-13) 

Fragment ten odczytywany jest w Niedzielę 
Palmową i mówi o uroczystym wjeździe Jezusa 
do świątyni jerozolimskiej. W hymnie Święty 
śpiewamy to samo, co śpiewali Żydzi cieszący 
się z przybycia Mesjasza do Jerozolimy. 

Połączenie tych dwóch fragmentów w jed-

nym hymnie stanowi wyznanie wiary w to,  

że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem. Potrójne 

„Święty” odnosi się tylko do Boga, a w kontek-

ście tego hymnu do Jezusa. Natomiast „Hosan-

na” to radość z tego, że za chwilę między nami 

będzie Jezus. 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Msze Święte sprawowane są dzisiaj  
w porządku niedzielnym, oprócz Mszy Świę-
tej o godz. 6:30. 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicz-
nym przeżywać będziemy: 

 W poniedziałek - święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika.  

Msze Święte w porządku niedzielnym. Ofiary 
złożone jutro na tacę zostaną przeznaczone  
na działalność KUL oraz gdańskich uczelni 
katolickich. 

 We wtorek – św. Jana Apostoła; 

 W środę – Świętych Młodzianków; 

 W czwartek – św. Tomasza Becketa; 

 W piątek – Święto Świętej Rodziny; 

 W sobotę – św. Sylwestra i ostatni dzień 
roku kalendarzowego 2016.  

Msza Święta dziękczynna za miniony rok  
o godz. 18:00. Podziękujemy Dobremu Ojcu  
za miniony czas i za dobro, którego doznali-
śmy. Przeprosimy za wszelkie zło popełnione 
wobec Boga i bliźnich. Będziemy też prosić o 
dalsze błogosławieństwo dla naszej parafii, 
dla naszych rodzin i dla całej Ojczyzny. 

 W niedzielę - Uroczystość Bożej Rodzi-
cielki i pierwszy dzień nowego 2017 ro-
ku,  

Tego dnia Msze Święte w porządku niedziel-
nym. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 6:30. 

3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do radosnego i uroczyste-
go przeżycia liturgii tych świątecznych dni  
w naszym kościele: 

 Parafialnemu Zespołowi Caritas –  
za przeprowadzenie akcji Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom, akcji „Tak, pomagam” 
w Groszu i Biedronce oraz akcji „Tutka 
charytatywna”; 

 Paniom – za stroiki świąteczne, wystrój i 
sprzątanie naszej świątyni; 

 Panom – za przygotowanie szopki  
i choinek; 

 Panom kościelnym, klerykowi, szafarzom, 
lektorom i ministrantom –  
za oprawę liturgiczną. 

Niech Pan Bóg hojnie Wam wszystkim swoim 
błogosławieństwem wynagrodzi podjęty 
przez Was trud. 

4. Zapraszamy na wieczór wspólnego kolę-
dowania, dziękczynienia i uwielbienia Pana 
Jezusa, Maleńkiej Miłości, która przyszła  
na świat w Betlejem we wtorek, 27 XII  
na godz. 19.30. Tego wieczoru poszukamy 
„Klucza do pokoju”, którego tak bardzo  
na świecie brakuje. W programie: konferencja, 
uwielbienie i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu ze śpiewem kolęd i pastorałek i modli-
twa wstawiennicza. 

5. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolę-
dy, na najbliższe dni: 
 

Środa,  
28 XII 2016 

ul. Chłopska,  
ul. Pomorska–domki,  
ul. Beniowskiego,  
ul. Kupały,  
ul. Poznańska 

Czwartek,  
29 XII 2016 

ul. Leszka Białego,  
ul. Rzepichy,  
ul Pomorska 16 AB  

Piątek,  
30 XII 2016 

ul. Mściwoja,  
ul Subisława–domki,  
ul Ziemowita,  
ul Pomorska 16 CDEF  

 
Dzień wcześniej ministranci powiadomią  
o mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczy-
nają się o godz. 16:00. Niech będzie to spotka-
nie całej rodziny na wspólnej modlitwie, której 
Bóg pragnie wysłuchać i błogosławić przez 
posługę kapłana. 

6. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 
Niedzielny i Niedzielę i biuletyn parafialny  
Ave Maria za dowolną ofiarę. 

7. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych  

i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Bolesła-

wa Mejera (l. 86) z ul. Subisława, Kazimierza 

Jagodzińskiego (l. 88) z. ul Rzepichy. Dobry 

Jezu, a nasz Panie… 
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 NIEDZIELA, 25 GRUDNIA 2016 R. – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

8.00 † Bolesław Niewola oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 
9.30 † Rodzice: Franciszka (k), Klemens, Zofia i Jan  

11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Patrycji w dniu urodzin 

12.30 

1) Dziękczynna za 50 lat szczęśliwego życia małżeńskiego Janiny i Juliusza Kucharskich z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla całej rodziny  
2) Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Barbary i Grzegorza Witkowskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF 

14.00 † Nadzieja, Wojciech oraz zmarli z obojga stron 
18.00 † Zofia, Zdzisław Prasałek oraz Szymonek Sulewski 
19.30  

 PONIEDZIAŁEK, 26 GRUDNIA 2016 R. – ŚW. SZCZEPANA 

6.30 † Leon, Waleria, Stanisław, Teresa, Jan 

8.00 † Stanisław, Alina 

9.30 
1)†  Rodzice: Wanda i Franciszek 
2) Dziękczynna w 65 rocznicę ślubu Anny i Mariana Sochaczewskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF 

11.00 † Władysław w 21 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

12.30 
1) †  Jadwiga i Edward (w 33 r. śmierci) Skwarek 
2) Dziękczynna w 63 rocznicę ślubu Jana i Janiny Lickiewicz z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę MBF 

14.00 † Zygmunt, jego rodzice i rodzeństwo  

18.00 † Tata Franciszek Ruszewski w 20 rocznicę śmierci 

19.30 † Blandyna i Jan 

 WTOREK, 27 GRUDNIA 2016 R.  – ŚW. JANA APOSTOŁA 

7.00 
1) † Regina (w 3 r. śmierci) i Bogdan Sztremer, Barbara Kaczmarek oraz zmarli z rodziny 
Krasowskich i Sztremer 
2) † Jan Rostowski 

8.00 † Regina Sztremer w 3 rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Mama Maria w 20 rocznicę śmierci, Jan, Zbigniew, siostry oraz zmarli z rodziny 
2) O zdrowie w rodzinie oraz za dusze zmarłych z obojga stron 
3) † Jerzy Klefas w miesiąc po śmierci 

 ŚRODA, 28 GRUDNIA 2016 R. – ŚW. MŁODZIANKÓW 

7.00 
1) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków 
2) W pewnej intencji 

8.00 † Marianna Kaszuba, rodzice i rodzeństwo 

18.00 † Magdalena Kawska w 1 rocznicę śmierci oraz zmarli z całej rodziny 

 CZWARTEK, 29 GRUDNIA 2016 R. – ŚW. TOMASZA BECKETA 

7.00 
1) †  Rodzice: Marianna i Franciszek, siostry: Eugenia i Helena oraz bracia: Henryk i Bolesław 
2) W pewnej intencji 

8.00 † Antoni Mikołajczyk w miesiąc po śmierci 

18.00 † Wiktoria (w 3 r. śmierci), Józef (w 28 r. śmierci) oraz zmarli z ich rodzin 

 PIĄTEK, 30 GRUDNIA 2016 R. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

7.00 
1) Dziękczynno-błagalna w 44 rocznicę sakramentu małżeństwa Teresy i Andrzeja 
2) †  Franciszka (k), Franciszek oraz brat Jan 

8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dal Eugeniusza Szajdy 

18:00 † Władysław, Wiktoria, Alfred, Jerzy 

 SOBOTA, 31 GRUDNIA 2016 R. – ŚW. SYLWESTRA 

7.00 
1) †  Bronisław Kalinowski 
2) † Małgorzata Chrzanowska w miesiąc po śmierci 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o pomyślny przebieg leczenia i poprawę zdrowia dla Ludwiki (k)  
i Teodora oraz o Boże błogosławieństwo na następny rok 

18.00 
1) Dziękczynna za cały rok 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Ireny 

 

 


