
 1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU 
 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89, 2-5.27.29; Rz 16,25-27; Łk 1,38; Łk 1,26-38 

      W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła 
Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Na-
zaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dzie-
wicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna ła-
ski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś 
między niewiastami>. Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co miałoby zna-
czyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego  

praojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: 
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? 
Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi 
na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej sta-
rości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła 
Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa! Wtedy od-
szedł od Niej anioł.                    Łk 1,26-38 

KOMENTARZ 

      Dzisiaj w Kościele przeżywamy ostat-
nią niedzielę adwentu. Liturgia Słowa 
przekierowuje nasze myśli do sceny zwia-
stowania, sugerując jakby „Boże Naro-
dzenie” miało być dla nas radosnym ogło-
szeniem dobrej nowiny o przyjściu Chry-
stusa już dziś. Jaka byłaby nasza reakcja, 
gdyby przyszedł do nas Anioł, stanął w 
pokoju przy łóżku i powiedział: „nie bój 
się, znalazłeś łaskę u Boga, bowiem 24 
grudnia w nocy narodzi się w Twoim 
sercu Bóg, którego wyznajesz, choć nie do 
końca Go znasz?. Twoje życie zamieni się 
w istną autostradę pytań bez odpowiedzi, 
pojawią się zwątpienia, niewyraźne znaki 

i doświadczenia prób, często także 
ciemne noce, podczas których trzeba bę-
dzie uciekać przed zagrożeniem zła. Bę-
dziesz odczuwać niechęć i zmęczenie do 
walki, frustrację, znużenie, oraz potrzebę 
powrotu do swoich ziemskich pragnień. 
Wydawać Ci się będzie, że Twoje serce 
jest tylko bezdusznym ośrodkiem ciała, w 
którym poza krwionośnym zestawem na-
czyń nic innego nie ma, bo wnętrze wy-
pełnia zlodowaciała pustka”. Czy zgo-
dzisz się na to, by w takich warunkach i 
okolicznościach doświadczał Cię Bóg? 
Może to jest niemożliwe, ale dla Boga 
wszystko jest możliwe.          Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Jak miał na imię ojciec Jana Chrzciciela?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„OPŁATEK” 
        Chociaż Boże Narodzenie wypada u nas 
w zimie to bez wątpienia jest jednym z naj-
piękniejszych świąt z powodu swego rodzin-
nego i bardzo uroczystego charakteru. Każdy 
naród ma swoją specyfikę i kulturę, która 
zawsze była nośnikiem jakiś wartości. Wokół 
świąt religijnych tworzyły się różne zwyczaje, 
charakterystyczne dla naszej mentalności. Ko-
ściół i kultura były ostoją polskości w czasach 
niewoli. Chociaż wymazano Polskę z map 
świata to jednak nie zdołano oderwać narodu 
od tego, co zawsze było mu bliskie. Jest taki 
zwyczaj, który odróżnia nas od reszty świata.          
To piękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem.    
Opłatek to chleb z pszennej mąki wypiekany 
specjalnie na święta Bożego Narodzenia, to 
taki sam chleb, jakiego używa się do Mszy św. 
Polski zwyczaj łamania się opłatkiem pocho-
dzi z XVIII wieku. Trudno dziś ustalić, w jaki 
sposób wszedł w życie i kiedy uzyskał taką 
popularność. Może niewola i zsyłka wielu na-
szych rodaków przyczyniła się do tego, że stał 
się znakiem więzi z Chrystusem, z Ojczyzną i 
rodziną. Liczne polskie rodziny w czasach nie-
woli wysyłały swym bliskim, zesłanym na da- 

leką Syberię paczki, a w nich biały opłatek, 
który był darem szczególnym. Podobna sytu-
acja miała miejsce podczas II wojny światowej, 
gdy wojsko polskie i wielu Polaków znalazło 
się poza granicami kraju. Przed Bożym Naro-
dzeniem zgłaszali się do parafii francuskich 
lub angielskich po opłatek, gdy tam go nie do-
stali prosili o zwykłe mszalne hostie. Niezna-
jący polskich zwyczajów duchowni bardzo się 
dziwili i podejrzewali naszych rodaków o ja-
kieś czyny świętokradzkie.  
      Niewątpliwie najważniejszym wydarze-
niem wieczoru wigilijnego jest dzielenie się 
opłatkiem. Opłatek jest symbolem narodzo-
nego Chrystusa, który jest dobry jak chleb a 
także symbolem pokoju, miłości, zgody, prze-
baczenia i wszelkiego dobra. Dzielenie się 
opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawałkiem 
chleba trzeba podzielić się z bliźnim. Dzielenie 
się opłatkiem zbliża oddalonych, łączy umar-
łych z żywymi i jedna skłóconych. Dla tych, 
którzy mieszkają za granicą, jest też znakiem 
więzi z krajem i rodziną.  
 
                                      Ks. Henryk Krukowski 

     ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE  
Czcigodni Parafianie! 

Bóg staje się człowiekiem, by przypomnieć nam, że najważniejsza w 
życiu jest miłość. Niech te święta Bożego Narodzenia staną się dla nas 

okazją do pogłębienia tej wartości w naszych rodzinach, zakładach 
pracy, szkole i w życiu codziennym, dając radość, nadzieję i pokój. Oby 
w żadnym sercu nie zabrakło poczucia biskości Tego, który przychodzi, 
aby rozjaśnić mroki i uspokoić niepokoje naszego życia. Życzymy wam 

spokojnych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. 

                                                                                                                                                                     Duszpasterze 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj kończy się czas Adwentu. Spo-

wiedź dzisiaj do godz. 12.30. 

2. W Święta Bożego Narodzenia spowiedzi 

nie będzie! 

3. Przypominamy obowiązku uczestnictwa 

tego dnia w Mszy świętej i informujemy, 

że uczestnictwo w Mszy świętej wigilij-

nej dla dzieci i w Pasterce nocą czyni za-

dość uczestnictwa w Mszy świętej w Uro-

czystość Bożego Narodzenia, a nie w nie-

dzielę. 

4. Wieczorem zaczynamy już świętować 

Boże Narodzenie, dlatego zapraszamy:  

➢ na Mszę Świętą wigilijną dla 

dzieci o godz. 17:00.  

➢ na Mszę Świętą Pasterką o pół-

nocy, którą poprowadzi o. Grze-

gorz Lojtek SJ. 

5. W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze 

Święte według porządku niedzielnego 

poza Mszą świętą o godz. 6.30. Podczas 

Sumy parafialnej o godz. 12.30 oprawę 

muzyczną wykona chór parafialny 

„Stalla Fatima”. 

6. W II Dzień Świąt Bożego Narodzenia 

Msze święte według porządku niedziel-

nego Ofiary złożone tego dnia na tacę zo-

staną przeznaczone na działalność KUL 

oraz gdańskich uczelni katolickich. 

7. Spotkanie opłatkowe dla Klubu Seniora 

w niedzielę, 31 XII o 16.00 w sali parafial-

nej. 

8. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. ko-

lędy, na najbliższe dni: 

➢ Czwartek 28 XII Sztormowa 7 AB-

CDE 

➢ Piątek 29 XII Sztormowa 7 FGHIK 

2 AB 

➢ Sobota 30 XII Sztormowa 2 CDE,  

6 ABCD, 8 ABCD. 

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, któ-
rej Bóg pragnie wysłuchać i błogosławić 
przez posługę kapłana. 

9. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji 
caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

10. Ks. Adam oraz nasza parafialna Scholka 

dziecięca "Pastuszki Fatimskie" serdecznie 

zaprasza do zakupu płyty CD z kolędami. Ta 

płyta została specjalnie przygotowana na te 

święta Bożego Narodzenia przez dzieci z na-

szej parafii. Koszt takiej płyty to minimum 5 

zł /na pokrycie kosztów produkcji płyty/. 

Można natomiast złożyć większą ofiarę, 

która będzie przeznaczona na przygotowa-

nie nowych strojów dla scholii. Płyty można 

nabyć przy wyjściu z kościoła u ministrantów 

i w zakrystii. Serdecznie zachęcamy! 

11. Opłatki można nabyć jeszcze w za-

krystii. 

12. Po Mszy świętej przy wyjściu z kościoła 

oraz w zakrystii będzie można nabyć sianko 

na stół wigilijny. 

13. Po Mszy świętej do nabycia prasa kato-

licka: Gość Niedzielny i Niedziela, biuletyn pa-

rafialny Ave Maria. 

14. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego ko-

ścioła, śp. Adelę Chmyzowską (l. 101) z ul. 

Pomorskiej, którą pożegnaliśmy w minio-

nym tygodniu oraz zmarłych z naszych ro-

dzin polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie 
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INTENCJE MSZALN 
 PONIEDZIAŁEK, 25 GRUDNIA 2017 R.  – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

8.00 † Nadzieja (k), jej rodzice i rodzeństwo 

9.30 † Bronisław Niewola oraz rodzice z obojga stron 
11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i dary Ducha Świętego dla Patrycji z okazji 14. urodzin 
12.30 † Władysław Fijałek 

14.00 † Władysław w 22. rocznicę śmierci i Helena 

18.00 † Henryk Bielecki w 5. rocznicę śmierci 
19.30 † Augustyna (k) i Józef 

 WTOREK, 26 GRUDNIA 2017 R. – ŚW. SZCZEPANA 

6.30 † Tata Brunon, siostra Irena, bracia: Stanisław i Kazimierz 
8.00 † Zygmunt, jego rodzice i rodzeństwo  

9.30 † Alina i Stanisław 
11.00 † Albertyna, Adam Markowscy 
12.30 † Edward w 34. rocznicę śmierci, Jadwiga babcie i dziadkowie 

14.00 Dziękczynna w 63 rocznicę ślubu Jana i Janiny Lickiewiczów  
18.00 † Blandyna (k), Jan 
19.30 O Boże błogosławieństwo dla rodziny od strony Jankowskich   

 ŚRODA, 27 GRUDNIA 2017 R. – ŚW. JANA APOSTOŁA 

7.00 
O łaskę nawrócenia, o zdrowie duszy i ciała, Boże bł., opiekę MBF, dary Ducha Świętego i 
opiekę św. Antoniego dla Joanny z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny 

8.00 † Jan z okazji imienin 

18.00 
1) † Jan Rostowski  
2) † Teodozja, Mieczysław, Henrieta, Jerzy 

 CZWARTEK, 28 GRUDNIA 2017 R. – ŚW. MŁODZIANKÓW 

7.00 Dziękczynno-bł. z prośbą o Boże bł. dla Gabrieli i Eugeniusza oraz dla całej rodziny 

8.00 
1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edyty 
2) Dziękczynna za wszystkie łaski z całego roku z prośbą o dalszą opiekę dla Teresy i Kajetana 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o dalsze bł., opiekę MBF i zdrowie dla Małgorzaty Paprockiej z okazji 
urodzin 

 PIĄTEK, 29 GRUDNIA 2017 R. – ŚW. TOMASZA BECKETA 

7.00 
Dziękczynna za dar życia i łaskę chrztu świętego z prośbą o łaskę zdrowia duszy i ciała dla 
bardzo chorej Karolinki o całej rodziny  

8.00 
1) † Józef w 29. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) O łaskę zdrowia dla Franciszki i Marii 

18.00 † Maria w 21. rocznicę śmierci, Jan, siostra, szwagrowie  

 SOBOTA, 30 GRUDNIA 2017 R.  

7.00 
1) † Anna Hejka 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie z okazji 45. rocznicy ślubu Teresy i 
Andrzeja  

8.00 † Rodzice: Jan i Irena Leszczyńscy, brat i Halina 

18.00 † Władysław, Alfred, Jerzy oraz Wiktoria 

 NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 31 GRUDNIA 2017 R.  

6.30 † Rodzice: Anna i Anastazy oraz rodzeństwo 

8.00 † Bronisław Kalinowski 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie z okazji 50. rocznicy ślubu Urszuli i 
Józefa Zaszkiewicz  

11.00 † Rodzice: Wanda i Franciszek 

12.30 Za parafię  

14.00 † Aleksander Piwin w 7. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 Dziękczynna za cały rok 
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