
 My, ludzie, jesteśmy istotami niesamowitymi. Potrafimy nieźle skomplikować 
sobie życie. I to na własne życzenie. Wszystko wywraca się nam do góry nogami. Dziwimy 
się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nasz świat stanął na głowie?
 Odpowiedzi udzielił już kiedyś św. Augustyn: „Gdy Bóg jest na pierwszym miej-
scu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu”. Świat staje na głowie, kiedy nic w głowie 
nie ma, a już na pewno nic wartościowego.
 Adwent to czas budowania autostrady do nieba („Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek 
zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!”), drogi, 
która powiedzie nas wprost do szczęścia. A w zasadzie do Szczęścia pisanego wielką literą 
– do Chrystusa.
 W adwentowej drodze towarzyszą nam dwaj specjaliści ds. budowy autostrad 
do nieba, dwaj prorocy: Izajasz i św. Jan Chrzciciel. Naszym zadaniem w tym czasie jest 
najpierw ich wysłuchać, potem wprowadzić w życie ich wskazówki, by na końcu stać się 
adwentowymi prorokami dla innych, którzy ani Boga w codzienności nie widzą, ani nie 
spodziewają się Go kiedykolwiek zobaczyć.
 Niech nasze rodziny, wspólnoty i parafie pokryją się gęstą siecią darmowych 
autostrad, żeby każdy zdążył dojechać na wspaniałe święto – na Noc Szczęśliwego Rozwią-
zania. Noc, w której wszystkie supły się rozplątują.
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BIULETYN PARAFII PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GDAŃSKU-ŻABIANCE

ZBUDUJ AUTOSTRADĘ, BEZ OPÓŹNIEŃ!

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ ADWENTU
Ba 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat 
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kra-
ju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza 
skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc 
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak 
jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda 
góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gład-
kimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, BISKUP
6 grudnia

 Urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych 
rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się pobożnością 
i wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem 
chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zuboża-
łego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante 
w „Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), 
podbił sobie serca wiernych gorliwością pasterską i troskliwością o ich potrzeby ma-
terialne. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę 
śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do tak surowego wyroku, udał się 
osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla nich ułaskawienie. Miał też swoją modli-
twą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. W czasie 
zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. 
Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, 
że nie mogli mu zapłacić należności. Mikołaj odszedł do Pana 6 grudnia (między rokiem 
345 a 352). W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. 
Mikołaja stypendiów i zapomóg. O popularności św. Mikołaja świadczy piękny zwyczaj 
przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawania dzieciom prezentów. Zanim jego 
miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących 
potrzebach.

ŚWIĘTY AMBROŻY,
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

7 grudnia

 Urodził się w Trewirze (dzis. Niemcy) w chrześcijańskiej arystokratycznej ro-
dzinie rzymskiej około 340 r. Ojciec św. Ambrożego był namiestnikiem cesarskim. Po 
śmierci swojego ojca prawdopodobnie kształcił się w Rzymie w zakresie literatury grec-
kiej i rzymskiej, retoryki i prawa. Zgodnie z tradycją rodzinną obrał karierę urzędniczą 
i już w roku 373 został namiestnikiem Ligurii i Emilii z siedzibą w Mediolanie. Jak wie-
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lu jemu współczesnych, nie przyjął chrztu w dzieciństwie, ale odkładał go na później, 
na starsze lata. Pan Bóg chciał jednak inaczej. Po śmierci biskupa mediolańskiego Au-
ksencjusza św. Ambroży został wybrany przez lud w roku 374 biskupem Mediolanu. W 
związku z tym dnia 30 listopada tegoż roku przyjął chrzest, a 7 grudnia udzielono mu 
święceń biskupich. Dał się poznać jako gorliwy pasterz, opiekun ubogich, który dla Ko-
ścioła pozyskiwał nowych wiernych, w tej liczbie także św. Augustyna, późniejszego bi-
skupa miasta Hippona w północnej Afryce, którego również osobiście ochrzcił. Odszedł 
do Pana w Wigilię Paschalną 4 kwietnia 397 r. Pochowano go w bazylice mediolańskiej, 
która dzisiaj nosi jego imię. Jest patronem pszczelarzy, pasieczników i piernikarzy.

NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia

 Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uro-
czyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX. Maryja od momentu swo-
jego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się 
dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. 
Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na 
przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Ma-
ryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynika-
jących z grzechu pierworodnego. Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego 
- braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał 
się pełnią łaski w życiu Maryi.
 Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierw-
szych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i 
szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali 
Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Koście-
le łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. 
Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Ma-
ryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności 
grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, 
a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że 
uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odku-
pieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto 
Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+1572 r.) zaczęto obchodzić w całym 
Kościele.
 W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaled-
wie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Je-
stem Niepokalane Poczęcie”.
 Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze 
poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od 
grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie 
polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy „za sprawą Ducha 
Świętego” Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).
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INTENCJE MSZALNE
7-13 grudnia 2015

PONIEDZIAŁEK  7 grudnia 2015 r.
6.30 ++ Jerzy, Janina, Barbara, Kazimierz i zmarli z rodziny
8.00 + Krystyna Gerega (greg. 14)

18.00 1) W intencji Caritas
2) ++ Rodzice i teściowie z rodziny Adamczaków i Dziemianów oraz  śp. Jakub
WTOREK   8 grudnia 2015 r.

6.30 1) + Krystyna Gerega (greg. 15)
2) O Boże błog., zdrowie i opiekę MBF dla Janka z okazji 12. urodzin

8.00 ++ Maciej i Bernard

18.00 1) + Regina Ochylska
2) + Kornelia Cieślak (m-c po pogrzebie)
ŚRODA    9 grudnia 2015 r.

6.30 1) O Boże błog., zdrowie i opiekę MBF dla Mai z okazji 8. urodzin
2) Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Adama oraz o Boże błog. dla jego rodziny

8.00 Intencja dziękczynno-błagalna o dalsze szczęśliwe leczenie dla Ludwiki

18.00
1) + Krystyna Gerega (greg. 16)
2) O łaskę nawrócenia syna z nałogu oraz o zdrowie i zgodę w rodzinie za wstawien-
nictwem MBF
CZWARTEK    10 grudnia 2015 r.

6.30 1) + Krystyna Gerega (greg. 17)
2) ++ Helena, Franciszek i Antoni

8.00
1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Andrzeja
2) Dziękczynna za udaną operację z prośbą o błog. Boże i opiekę MBF dla Kamili i 
całej rodziny

18.00 Zbiorowa za zmarłych
PIĄTEK  11 grudnia 2015 r.

6.30 Msza Św. przebłagalna za grzechy i dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, 
dary Ducha Św. i zdrowie dla Moniki z córkami

8.00 1) ++ Mąż Wojciech Mikołajewski i rodzice z ob. stron
2) ++ Zmarli z rodzin Białczaków i Kocarów

18.00 1) + Krystyna Gerega (greg. 18)
2) + Zygmunt Czoska
SOBOTA  12 grudnia 2015 r.

6.30 1) + Anna w dniu urodzin
2) ++ Helena, Franciszek i Antoni

8.00 + Krystyna Gerega (greg. 19)

18.00 1) Dziękczynno-błagalna w 60. rocznicę urodzin Haliny
2) + Anna Lipińska (m-c po pogrzebie)



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Zapraszamy 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.

2. Parafialne rekolekcje adwentowe głosi o. Zbigniew Czerwień, przeor klasztoru oo. 
Karmelitów w Krakowie. Nauki rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę na Mszach 
Św. o godz. 9:00 i 18:00. Spowiedź od godz. 8:30 i od 17:30. W tych dniach nie będzie 
Mszy Św. o godz. 8:00.

3. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18:00. Intencje można składać 
w zakrystii.

4. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski. Modlitwa różańcowa o godz. 17:00, a 
o godz. 18:00 Msza Św., której będzie przewodniczył ks. Jerzy Więcek, oficjał Gdańskie-
go Trybunału Metropolitalnego.

5. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele inwestycyj-
ne. Już teraz składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za Waszą ofiarność.

6. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
  •  Kandydaci do bierzmowania: we wtorek o godz. 16:30 (I grupa) i w piątek o godz.  
      16:30 (II grupa);
  •  Grupa młodzieżowa: w środę o godz. 19:30;
  •  Centrum Ochotników Cierpienia: w czwartek o godz. 11:00 w salce;
  •  Odnowa w Duchu Św.:  w czwartek o godz. 16:30 w salce. Na spotkanie zapraszamy  
      wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tej wspólnoty;
  •  Lektorzy: w czwartek o godz. 18:30 w zakrystii;
  •  Duszpasterstwo Akademickie: w piątek o godz. 20:00 w salce młodzieżowej;
  •  Ministranci i aspiranci: w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii;
  •  Kółko Różańcowe Dzieci: w sobotę o godz. 12:00 w salce.

NIEDZIELA   29 listopada 2015 r.          
6.30 Za parafię
8.00 + Bogusława (ona) Godlewska (1. r. śm.)

9.30 1) + Janina Siwińska (m-c po pogrzebie)
2) ++ Alina, Stanisław, rodzice z ob. stron, rodzeństwo

11.00 ++ Siostra Jadwiga Bieszke (1. r. śm.), Jadwiga i Józef oraz zmarli z rodziny
12.30 + Andrzej Ziółek (30. r. śm.)
14:00 ++ Alfons (29. r. śm.), Klara i Joanna

18.00 1) ++ Stefan (3. r. śm.) oraz Alina
2) + Grażyna Berbeć (greg. 29)

19.30 + Krystyna Gerega (greg. 6)



7. Msze Św. dla wspólnot:
  •  dla chorych i ich rodzin: w piątek o godz. 20:00 w salce młodzieżowej;
  •  dla Rodziców po Stracie Dziecka: w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii;
  •  w intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu 
      Caritas: w sobotę o godz. 12:00 w salce. Po Mszy Św. spotkanie Zespołu w sali  
      parafialnej. Wszystkich zainteresowanych działaniami charytatywnymi w naszej        
      parafii serdecznie zapraszamy.

8. Katecheza dla dorosłych w przyszły poniedziałek, 14 grudnia, o godz. 19:00 w salce. 
Temat spotkania: „Jak chodzić na Mszę i nie stracić wiary? Znaczenie gestów i sym-
boli liturgicznych”. Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.

9. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić:
  •  w poniedziałek - wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła;
  •  we wtorek - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia z woli papieża 
Franciszka w Kościele rozpoczyna się Rok Święty Miłosierdzia, który zakończy się 20 
listopada 2016 roku.

10. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę żywności w osiedlowych sklepach 
w dniach 11-12 grudnia. Żywność będzie przekazana potrzebującym rodzinom przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Trwa sprzedaż świec w ramach akcji Caritas Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom. Trwa także coroczna sprzedaż ręcznie wykonanych przez 
p. Barbarę kart bożonarodzeniowych. Uzyskane ze sprzedaży fundusze wesprą świą-
teczną akcję charytatywną. Zapraszamy do drugiej edycji akcji „Tutka charytatywna”. 
Akcja ta polega na wypełnieniu przez osoby chętne toreb żywnością (do 10 kg), by po-
móc potrzebującym godnie przeżyć Święta.

11. Zapraszamy całe rodziny, młodzież i dzieci na zimowy wyjazd na narty do Ochot-
nicy Dolnej w dniach 20-27 lutego. W programie, oprócz uprawiania sportów zimo-
wych, zwiedzanie m.in. Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza i zamku w 
Czorsztynie. Koszt: 900 zł. Więcej informacji na plakatach i u ks. Adama.

12. Nasza parafia współorganizuje pielgrzymkę autokarową do Włoch północnych 
oraz Bawarii, która odbędzie się w dniach 11-18 kwietnia 2016 roku. W programie: 
Mariazell, Werona i jezioro Garda, Mediolan, Turyn, Altoeting i Marktl. Cena: 700 zł + 
270 €. Więcej informacji i zapisy u ks. Krzysztofa.

13. Pożegnaliśmy w minionym tygodniu: śp. Sylwestra Loskę (l. 77) z ul. Pomorskiej 
oraz śp. Agnieszkę Pacholczyk (l. 85) z ul. Sztormowej. Dobry Jezu, a nasz Panie…

INFORMACJE DOSTĘPNE TAKŻE NA TABLICACH I STRONIE INTERNETOWEJ



SYMBOLE ADWENTU

 Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególne pięknym okresem 
liturgicznym. Przemawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tradycji jego symbolika 
oraz znaczenie.

RORATY

 Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Pol-
sce, są roraty. Nazwa pochodzi od pieśni adwentowej „Rorate coeli” - „Niebiosa, spuście 
rosę” (por. Iz 43,8). Pierwsze wzmianki o roratach pochodzą z XIII w., a od XIV w. znane 
są już w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, spra-
wowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece. 
Roraty to czas, kiedy razem z Maryją oczekujemy na wybawienie, jakie przyniosą światu 
narodziny Zbawiciela. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach. Zapalają 
się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Jest to jeden 
z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia 
(chociaż wyłącznie podczas Rorat).
 Według podania zwyczaj odprawiania rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bo-
lesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. 
Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczę-
ciem Mszy Św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umiesz-
czał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece 
przedstawiciele wszystkich stanów, prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i 
chłop, i zapalając je mówili: „Gotów jestem na sąd Boży”. W ten sposób wyrażali oni 
swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

ŚWIECA RORATNIA

 Podczas tej rannej Mszy Św. Maryję symbolizuje specjalna świeca zwana rorat-
ką. Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień 
- światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową 
świecą, którą zapalamy podczas rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, 
która niesie ludziom Światłość prawdziwą, jako jutrzenka zwiastuje „wschodzące słońce” 
– Jezusa Chrystusa. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy 
ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o 
niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroc-
two: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na 
niej Duch Pański...” (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na 
którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem 
Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

LAMPIONY

 Dzieci zabierają je ze sobą, idąc na roraty, aby rozświetlały mroki grudniowej 
nocy. Przygotowuje się je najczęściej z brystolu lub kartonu w formach czworoboków, 
wewnątrz umieszcza się świecę (bądź latarkę), która zapalana jest na początku Mszy 
roratniej. Ten piękny symbol przypomina nam o konieczności zbierania przez cały Ad-
went dobrych uczynków, które rozjaśnią mroki grzechu w naszej duszy, aby wskazać 
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Chrystusowi drogę do naszego serca.

WIENIEC ADWENTOWY

 Po I wojnie światowej pojawił się także zwyczaj umieszczania w kościołach 
wieńca adwentowego wykonanego z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny, z czterema 
świecami. Jest to symbol nadziei. Świece również mają określone znaczenie: pierwsza z 
nich, zapalana w I Niedzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeń-
stwa Adamowi i Ewie przez Boga; kolejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symboli-
zuje wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej; trzecia, 
zapalana w III Niedzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przy-
mierze z Bogiem; ostatnia, zapalana w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie 
proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju. Całość wień-
ca adwentowego (światło, zieleń i forma - krąg ) symbolizują wspólnotę oczekującą w 
nadziei i radości na przyjście Pana.

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 13 grudnia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

JAKIMI SMAKOŁYKAMI ZAJADAŁ SIĘ ŚW. JAN CHRZCICIEL? (Mt 3,4; Mk 1,6)
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:


