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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU 
(Mi 5,1-4a); (Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19); (Hbr 10,5-10); (Łk 1,38); (Łk 1,39-45); 

   W tym czasie Maryja wybrała się i po-
szła z pośpiechem w góry do pewnego mia-
sta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Za-
chariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elż-
bieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poru-
szyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jes- 

teś między niewiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia za-
brzmiał w moich uszach, poruszyło się z ra-
dości dzieciątko w łonie moim. Błogosła-
wiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana”. 

KOMENTARZ 
       Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Ma-
ryję, która biegnie do Elżbiety, aby Jej 
służyć. To wydarzenie pokazuje nam, 
że, jeżeli otwieramy się na Ducha Świę-
tego, to On popycha nas do miłości, bo 
nasz problem często polega na tym, że 
wiemy co jest dobre, ale nie mamy na 
to siły. Dzieje się tak, bo brakuje Ducha 
Świętego, który chce być mocą działa-
jącą w nas. Miłość Maryi ma bardzo 
szczególny wyraz, gdyż Ona idzie do 
Elżbiety – starszej kobiety, a więc do 
kogoś, kto dzisiaj wydaje się być wy-
kluczony. Czasem nie lubimy słuchać 
mądrości starszych ludzi, może nawet 
niektórzy z nich czują się zaniedbani i 
pomijani nawet przez swoich bliskich. 
Duch Święty uzdalnia nas do miłości, 
byśmy dbali przede wszystkim o tych, 
którzy są wykluczeni, otwierając nas 
na przestrzeń drugiego człowieka. Po- 

trzebujemy mocy Ducha Świętego, by 
być prawdziwymi chrześcijanami. Bez 
Niego jesteśmy martwymi ludźmi, a 
chrześcijanami tylko z nazwy. Dzisiej-
sze Słowo Boże ukazuje niezwykłą rolę 
Maryi. Ona odkąd poczęła Jezusa, nosi 
w sobie i rozdaje Boga. Przez Jej słowa 
działa Duch Święty. To jest powołanie 
każdego z nas, by dawać innym Boga. 
Tam gdzie jest obecny Duch Święty, 
nie ma nudy i życie porusza się jedno-
stajnym rytmem radości, tak jak było to 
w przypadku Św. Elżbiety. Życie czło-
wieka, żyjącego według natchnień Du-
cha Świętego jest prawdziwą ekstazą, 
bo jest pełne szczęścia. Bóg nie jest 
nudny jak nam się wydaje, On jest peł-
nią rozkoszy. Oby radość Bożonaro-
dzeniowa spotkania z Nim nie zatrzy-
mała naszego wzroku serca jedynie na 
świątecznych emocjach.   Ks. Wojciech 
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PROBLEM… 
      Pewien porządny Żyd przybiegł do swego rabina i głośno krzyknął: Rabbi zdarzyło się coś strasz-
nego. Mój syn chce się ożenić z chrześcijanką! Twój syn? – zapytał rabin. – A spójrz na mnie i na mojego 
syna. Jestem głową wspólnoty, wszyscy biorą za przykład mnie i moją rodzinę. Wyobraź sobie, że i mój 
syn chce się ożenić z chrześcijanką i ochrzcić się. Dobry Żyd zamilkł na chwilę, zmieszany, po czym 
spokojnie powiedział: Wszyscy przychodzą do ciebie ze swoimi problemami, a ty sam co robisz, kiedy 
masz tak wielki problem? Do kogo się z nim zwracasz? – A do kogo mam się zwracać? Zwracam się do 
Boga. No i co ci powiedział Bóg? – Powiedział mi: Co tam twój syn? Przypatrz się przez chwilę mojemu… 
Misterium Wcielenia można określić tylko jednym zdaniem. Bóg mówi: „Ja też”                         B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  
    Rozejrzyj się wkoło. Co widzisz? Kom-
puter, telefon, lampkę, ścianę itd. Wiesz, że 
to wszystko nie jest Twoje? To wszystko 
jest Boga i wszystko to On zamieni w 
proch, to kwestia czasu. Popatrz teraz na 
swoją rękę, nogę, na swój brzuch. To też 
stanie się prochem. To jest Jego. To Twój 
tymczasowy pokrowiec do życia na ziemi. 
Co zatem zostanie? Dusza – Twoja dusza – 
największy dar od Boga dla Ciebie. Nie sa-
mochód, pieniądze, czy nawet zdrowie są 
tym najważniejszym darem, a właśnie nie-
śmiertelna dusza. Co się z nią stanie? Pój-
dzie do nieba. Dlaczego? Bo On ją wykupił 
swoją krwią z rąk zła, któremu Ty i ja ule-
gliśmy, dając się okłamać. Dlaczego On to 
zrobił? Sam sobie teraz odpowiedz. Na 
świecie toczy się walka. Ile samotnych ko-
biet pije teraz wino w domu, żadna się nie 
przyzna – zwłaszcza z tych wierzących. Ilu 
mężczyzn pije teraz piwo, żaden się nie 
przyzna – zwłaszcza z tych wierzących. To 
taki wstyd? Dlaczego tak wielu ludzi szuka   

Drugiej połowy? Coraz więcej. Statystyki 
mówią, że na 100 tysięcy ślubów jest już 60 
tysięcy rozwodów. Czasami wydaje mi się, 
że mało komu uda się już dożyć starości w 
małżeństwie czy  związku – takie czasy. Co 
się dzieje? Dzieje się to, że ta łajza rogata 
psuje relacje między ludźmi. Kiedy? 
Wtedy, gdy w sercach i umysłach brak 
świadomości, że toczy się coraz większa 
walka duchowa na świecie, nie militarna 
czy polityczna, ale właśnie duchowa. Co 
zatem robić? Jak sobie radzić? Odpowiedź 
jest jedna: BÓG. I mówcie co chcecie, bez 
modlitwy i Boga nie dacie rady się pod-
nieść. Żadne diety cud, siłownie, jogi, me-
dytacje, leczenie dźwiękami, zapachami i 
nie wiadomo co jeszcze na dłużej nie po-
może – jak nie będzie wiary w Boga i jej 
pielęgnacji, to będzie lipa straszna, prędzej 
czy później. Wszystko inne to jeden szajs, 
który zalecza tylko na chwilę. Życzę 
wszystkim częstszego poszukiwania Je-
zusa w swoim życiu.           A. Łodziewski 

     MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj zapraszamy na Mszę świętą 
o godz. 11.00, podczas której ks. bp 
Zbigniew Zieliński poświęci w na-
szym kościele nowy, ruchomy żłó-
bek. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich parafian na tę uroczy-
stość, która wprowadza nas do 
Świętowania Bożego Narodzenia. 
Rodziny i dzieci prosimy, by ze 
sobą przyniosły figurki Dzieciątka 
Jezus, bądź małe żłóbki, które rów-
nież zostaną pobłogosławione.  

2. Zachęcamy do przystąpienia jesz-
cze dzisiaj do spowiedzi świętej. W 
Wigilię Bożego Narodzenia i w 
Święta spowiedzi nie będzie.  

3. W Wigilię Bożego Narodzenia (24 
XII) Msze Święte poranne o godz. 
7:00 i 8:00.  

4. Jutro wieczorem rozpoczynamy 
świętowanie Bożego Narodzenia. 
Plan świąteczny w naszej parafii: 

5. Msza Święta wigilijna dla dzieci o 
godz. 17:00.  

6. Msza święta Pasterka o północy, 
którą poprowadzi ks. Mateusz Tar-
czyński, student Uniwersytetu Gre-
goriańskiego w Rzymie. O godz. 
23:45 zapraszamy do podzielenia 
się opłatkiem z księżmi i wspól-
notą parafialną. Ofiary składane na 
tacę podczas Pasterki będą prze-
znaczone na Fundusz Obrony Ży-
cia.  

7. W Uroczystość Bożego Narodzenia 
Msze święte według porządku nie-
dzielnego. W tym dniu nie będzie 
jedynie Mszy Świętej o godz. 6.30. 

• W II Dzień Świąt Bożego Na 

rodzenia Msze święte według po-
rządku niedzielnego. Ofiary złożone 
tego dnia na tacę zostaną przezna-
czone na działalność KUL oraz gdań-
skich uczelni katolickich.  
8. Trwa sprzedaż świec w ramach 
akcji Caritas Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom. 
Opłatki można otrzymać jeszcze w 
zakrystii. Ofiary złożone przy tej 
okazji będą przeznaczone na nowy, 
ruchomy żłóbek do naszego ko-
ścioła. 
Po Mszy świętej przy wyjściu z ko-
ścioła oraz w zakrystii będzie można 
nabyć sianko na stół wigilijny. 
9. Po Mszy świętej do nabycia: 
świąteczny numer Gościa Niedziel-
nego w cenie 8 zł, świąteczny numer 
Niedzieli w cenie 10 zł, biuletyn pa-
rafialny Ave Maria, dwumiesięcznik 
biblijny Galilea. 
10. Po Mszy świętej duszpasterze 
naszej parafii będą rozdawali kartki 
z życzeniami świątecznymi.  
8. Polećmy na zakończenie Bo-
żemu miłosierdziu naszych drogich 
zmarłych: Ks. Jerzego, budowni-
czych i dobrodziejów naszego ko-
ścioła, śp. Małgorzatę Cybulską (l. 
65) z ul. Pomorskiej, Dorotę Doma-
gałę (l. 48) z ul. Pomorskiej, które po-
żegnaliśmy w minionym tygodniu 
oraz zmarłych z naszych rodzin, 
zwłaszcza tych, których po raz 
pierwszy zabraknie przy wigilijnym 
stole. Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 24 GRUDNIA 2018 R. 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

7.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. Adama z okazji 
imienin 
2) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF i o dary Ducha Świętego dla Romy 

8.00 O światło Ducha Świętego i zdrowie dla Marcina 

17.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

WTOREK, 25 GRUDNIA 2018 R.  
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

0.00 

1) Za parafię  
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla rodziny Trzeciak, Lenkiewicz i 
Miesikowskich 
3) Rodzice chrzestni: Antoni i Waleria 
4) Jadwiga w 20. rocznicę śmierci oraz Kamil, Ireneusz, Ludwik  

8.00 † Nadzieja, Wojciech oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

9.30 † Bronisław Niewola, rodzice i dziadkowie z obojga stron 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski dla 
Patrycji z okazji 15. urodzin 

12.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Urszuli i Ryszarda z okazji 50. rocznicy 
ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami  

14.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tomasza, Kamili, Nikodema Pawelec  

18.00 x 

19.30 Dziękczynna w 47. rocznicę ślubu Krystyny i Ryszarda Góralskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

ŚRODA, 26 GRUDNIA 2018 R.  
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA 

6.30 † Tata Brunon, siostra Irena, bracia: Kazimierz i Stanisław 

8.00 † Zygmunt, zmarli rodzice i rodzeństwo  

9.30 
1) † Stanisław i Alina 
2) Dziękczynna w 65. rocznicę ślubu dla Janiny i Jana Lickiewiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

11.00 † Władysław w 23 rocznicę śmierci oraz Helena i rodzice z obojga stron  

12.30 † Edward Skwarek w 35 rocznicę śmierci, Jadwiga, babcia i dziadkowie 

14.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Andrzeja Pawelec 

18.00 † Joanna Kowalska oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19.30 † Blandyna i Jan 
CZWARTEK, 27 GRUDNIA 2018 R.  

ŚW. JANA APOSTOŁA 
7.00 † Sergiusz Kokiec w miesiąc po śmierci 

8.00 † Jan w dniu imienin  

18.00 
1) † Czesław Łukowski w 1 rocznicę śmierci  
2) † Marcin Marchlewski w 1 rocznicę śmierci  

PIĄTEK, 28 GRUDNIA 2018 R.  
ŚW. MŁODZIANKÓW 

7.00  

8.00 
Dziękczynna z okazji 50. rocznicy ślubu Gabrieli i Eugeniusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
wytrwałość i opiekę MBF  

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

SOBOTA, 29 GRUDNIA 2018 R.  
ŚW. TOMASZA BECKETA 

7.00 † Tadeusz Ciepielewski 

8.00 O błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Heleny i Jana 

18.00 † Danuta i Roman Orlińscy  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 
30 GRUDNIA 2018 R. 

6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Kacpra z okazji urodzin  

8.00 † Rodzice: Wanda i Franciszek 

9.30 † Władysław, Alfred, Wiktoria, Jerzy 

11.00 † Maria Krupa i Jan Krupa oraz zmarłe siostry: Bronisława, Władysława i Kazimiera  

12.30 
1) Za Parafię 
2) Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Marii i Tadeusza Jurkiewiczów z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

14.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łukasza i Krystyny Grabiec 

18.00 
Dziękczynna z okazji 90 rocznicy urodzin Teodozji Malinowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i 
potrzebne łaski  

19.30 † Irena, Jan, Krzysztof Leszczyńscy oraz Halina i Tadeusz Falkiewiczowie 
 


