
 Niedziela Chrztu Pańskiego ma zwrócić naszą uwagę przede wszystkim na nasz 
własny chrzest. Mamy w tym czasie uświadomić sobie, jakie zadania wypływają z faktu, że 
jesteśmy ochrzczeni, że jesteśmy chrześcijanami.
 Większość z nas przyjęła sakrament chrztu, będąc jeszcze niemowlęciem bądź 
dzieckiem. Nie zwalnia to nas jednak ze zdobywania coraz większej świadomości tego, 
czym jest ten dar, do czego mnie uzdalnia i do czego mnie wzywa. Przyjmując chrzest, sta-
łem się dzieckiem Bożym, czyli kimś do kogo Bóg, tak samo jak do Jezusa podczas chrztu 
w Jordanie, wypowiada słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
 Bóg używa, do udzielenia tak wielkiego daru, prostego znaku wody. Każdy czło-
wiek wie, jak woda wygląda i jak smakuje, każdy człowiek wody pragnie i wody potrzebuje 
do tego, by żyć. Jest ona zatem czymś bardzo prostym, znanym, powszechnym, a zarazem 
całkowicie koniecznym. Skład chemiczny? Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu – H2O. 
Prostota, przez którą Bóg działa wspaniałe rzeczy.
 Bóg nie lubi wielkich liczb, skomplikowanych wzorów, wybujałych form. Chrzest 
z wody, Eucharystia z chleba (mąka, woda i trochę soli) i wina, zbawienie przez krzyż 
(dwie drewniane belki)... Trójca Święta to też mała liczba Osób („tylko” trzy), ale ogromna 
Miłość, która nie potrafiła się w niej pomieścić, dlatego wylała się na świat poprzez stwa-
rzanie, a potem w Jezusie i Duchu Świętym. Ta wielka Miłość w prostych formach zwie się 
Miłosierdziem. 
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU
Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22 

 Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby go-
łębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego przypada święto Chrztu 
Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej trady-
cji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ chrzest Jezu-
sa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongrega-
cji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej 
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalen-
darza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pomi-
nięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.
 Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bar-
dzo dokładnie i szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego 
święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 
trzydziestoletni mężczyzna przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, 
swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od 
grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W ten 
sposób uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.
 Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję nauczy-
cielską. Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwy-
czaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uwa-
żano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia męskiej dojrzałości. Mówimy 
o mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie.
 W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w po-
staci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci 
ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
 Św. Jan Apostoł podaje nam miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczo-
ny: „Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu”  
(J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską (była bowiem także Betania Przedjordańska, 
ok. 3 km od Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą) wskazuje się dzisiej-
sze Chirbet el Medesz, gdzie znajduje się potok, wpływający do Jordanu, mający wodę 
nawet w upalne lata. Tu według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. Tu osiemset 
lat po nim miał wystąpić Jan Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, tak że 
tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację 
Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.
 Rytualne obmycia były znane w starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny 
znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za 



nie. Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda 
oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, materialnego. W Babilonii istniało święte miasto 
Eridu, dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kulcie syryjskiego bóstwa Jannesa były 
sakralne oczyszczenia w wodzie i ogniu. W egipskiej Księdze Umarłych spotykamy naj-
starszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowo narodzonych. Panowało więc już wtedy 
przekonanie, że człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W świątyni w Der-
-el-Bahri można do dnia dzisiejszego oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych 
obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. 
Zachowany jest on powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do miasta świętego 
Benares udają się w celach rytualnych kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich.
 Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres 
Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłuża-
nia tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lute-
go. Dlatego do tego dnia można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

Chrzest Janowy a sakrament chrztu świętego 
Chrzest Janowy był znakiem pokuty i nawrócenia. I można go było przyjąć tylko raz. 
Jan mówił też wyraźnie, że chrzest, którego on udziela, jest zapowiedzią innego chrztu, 
takiego, który rzeczywiście powoduje w życiu człowieka wielkie, niepojętne zmia-
ny: „Ja chrzciłem was wodą, On [Jezus] zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
 Jezus nie miał grzechów, które mógłby wyznać, nie potrzebo-
wał oczyszczenia. Przyjęcie chrztu w Jordanie nie ma dla Niego charakte-
ru pokutnego. To on jednak, jako pierwszy, przyjął ten chrzest, który zapo-
wiadał Jan, chrzest w Duchu Świętym. W tym samym momencie głos Boga 
objawia: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Jezus jest tym, 
który przyszedł na ziemię po to, aby doprowadzić do końca dzieło zbawienia świata.
 Gdy apostołowie po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa szli z Do-
brą Nowiną o zbawieniu przez świat, spotykali ludzi, którzy przyjęli chrzest Janowy. 
Tłumaczyli im, że to za mało. Że trzeba przyjąć ten chrzest, którego nakazał udzielać 
Jezus. Ten chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Du-
chu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. To nie tylko jakieś zwyczajo-
we obmycie połączone z nadaniem imienia. To pierwszy sakrament, który przyjęliśmy.
 Przejście od chrztu Janowego do chrztu chrześcijańskiego, które według 
tradycji wyznacza chrzest Jezusa w Jordanie, stanowi znaczący przełom. Miejsce 
symbolu - ludzkiego działania skierowanego ku Bogu - zajmuje sakrament, któ-
ry jest działaniem Boga skierowanym ku człowiekowi. W chrzcie, jak i w innych 
sakramentach, to Bóg wychodzi do człowieka, oczekując jedynie przyjęcia i od-
powiedzi. Do nas należy przyjęcie Bożego działania i odpowiedź na nie w codzienności.
 Źródła: brewiarz.pl, ekai.pl, opoka.org.pl

KILKA INFORMACJI O ZMIANACH W PRAWIE PROCESOWYM 
MAŁŻEŃSKIM

 List Apostolski papieża Franciszka Motu Proprio Mitis Iudex Domi-
nus Iesus (Pan Jezus łagodny sędzia) reformuje kanoniczny proces o nieważ-
ność małżeństwa. Ten akt prawny wszedł w życie z dniem 8 grudnia 2015 r. 
 Główną intencją wprowadzonych w nim zmian jest uproszczenie,  
a w konsekwencji przyspieszenie działania sądów kościelnych. Reformy pro-
cesu małżeńskiego mają na uwadze dobro duchowe małżonków związanych 
małżeństwem kościelnym, którzy rozwiedli się i żyją w nowych związkach. 



 Należy podkreślić, że niezmienna nauka Kościoła o nierozerwalności małżeń-
stwa pochodzi od Chrystusa. A prawa Bożego nikt nie jest w stanie zmienić czy uchylić 
(nawet papież).  Zmianom może podlegać jedynie prawo pochodzenia czysto kościelnego.
 Przede wszystkim nie znika fundamentalna zasada, która mówi, że
„Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uwa-
żać je za ważne, dopóki ni udowodni się czegoś przeciwnego (kan. 1078 KPK 83)”. 
       UWAGA!!! W sądach kościelnych prowadzone są procesy o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa. Mówienie - w jakikolwiek sposób - o rozwodzie ko-
ścielnym, czy o unieważnieniu małżeństwa jest daleko idącym nieporozumieniem; 
w kościelnym procesie nie można unieważnić czegoś, co jest ważne. Wyrok sądu 
kościelnego, w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodu cywilnego czy unieważnie-
nia małżeństwa, nie ma charakteru konstytutywnego, nie kreuje więc nowej rzeczy-
wistości, lecz jedynie stwierdza ważność lub nieważność małżeństwa w momencie 
zawierania związku. Postępowanie przed sądem kościelnym ma doprowadzić do 
konkluzji: czy dane małżeństwo zostało zawarte, czy w ogóle zaistniało, czy też nie?

Co się zmienia?
1) Kompetencja (właściwość sądu): do tej pory obowiązywał kan. 1673 KPK 83.
 Od 8 grudnia 2015 r., w sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są 
zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są:
• trybunał diecezji zawarcia małżeństwa,
• trybunał diecezji stałego lub tymczasowego zamieszkania: - strony powodowej lub 

- pozwanej,
• trybunał diecezji zbierania większości dowodów,
• zgoda Sygnatury Apostolskiej na wybór innego niż w/w trybunały.
 Po wejściu w życie nowych przepisów będzie można wszcząć pro-
ces o stwierdzenie nieważności małżeństwa także w sądzie właściwym dla miej-
sca zamieszkania strony powodowej bez potrzeby zgody drugiej strony. Moż-
na też prowadzić proces tam, gdzie trzeba będzie zbierać większość dowodów. 
Zasadą rządzącą wyborem sądu winna być bliskość trybunału dla stron i świad-
ków, tak by nie musieli ponosić dużych kosztów uczestniczenia w procesie. 
2) Procedura (odejście od dwuinstancyjności)
 Poważną zmianą jest rezygnacja z dotychczasowego wymogu, by orzeczenie nie-
ważności małżeństwa wydane w sądzie kościelnym było potwierdzone decyzją trybunału 
apelacyjnego. Warto przypomnieć, że ta zasada została w 1741 r. wprowadzona przez Be-
nedykta XIV wobec nadużyć w orzekaniu o nieważności małżeństwa przez sądy kościel-
ne w Polsce. Wtedy też pojawił się urząd obrońcy węzła małżeńskiego, którego zadaniem 
jest przedstawianie argumentów sprzeciwiających się orzekaniu nieważności.  
 Zgodnie z kan. 1682, § 1 KPK z 1983 r., wyrok orzekający za pierwszym razem 
nieważność małżeństwa, wraz z apelacjami, jeśli takie są, i pozostałymi aktami sądowymi, 
należało przesłać z urzędu do trybunału apelacyjnego, w ciągu dziesięciu dni od ogłosze-
nia wyroku. Dopiero po tym, gdy wyrok stwierdzający za pierwszym razem nieważność 
małżeństwa został potwierdzony w trybunale apelacyjnym dekretem czy drugim wyro-
kiem (kan. 1684, § 1 KPK z 1983 r.) ci, których małżeństwo zostało orzeczone za nieważne, 
mogli zawrzeć nowe małżeństwo zaraz, gdy dekret lub drugi wyrok został im podany do 
wiadomości. A zatem w myśl obowiązującego dotąd prawa, do prawomocności orzecze-



nia nieważności potrzeba było zgodnych decyzji dwóch różnych trybunałów kościelnych. 
 Od 8 grudnia 2015 roku dla stwierdzenia nieważności małżeń-
stwa nie jest już wymagane zgodne orzeczenie sądów kościelnych dwóch in-
stancji. Jeżeli żadna ze stron w terminie 15 dni nie odwoła się od wyro-
ku, ten stanie się prawomocny, a strony mogły zawrzeć nowe małżeństwa. 
 Strona, która czuje się takim wyrokiem pokrzywdzona, może wnieść skargę 
o jego nieważność lub apelację do wyższej instancji; prawo to przysługuje również rzecz-
nikowi sprawiedliwości i obrońcy węzła małżeńskiego. Sprawa wówczas pozostaje jeszcze 
nierozstrzygnięta ostatecznie. Nowe prawo nakazuje jednak sędziemu, aby odrzucił ape-
lację, o ile uzna, że jej wniesienie jest jedynie działaniem na zwłokę (przewlekanie postępo-
wania). To znaczy, że według jego przekonania sprawa nie ma powodzenia w II instancji.
3) Sędzia jednoosobowy
 Innym znaczącym usprawnieniem  jest możliwość orzekania w sprawach mał-
żeńskich przez jednego tylko sędziego zamiast trzyosobowego kolegium. Dotychczas 
jedynie konferencja episkopatu mogła zgodzić się na to, by - na czas trwania przeszkody 
- orzekł jednoosobowy sędzia (kan. 1425, § 4). Odtąd sam biskup może powierzyć orze-
kanie w sprawach o nieważności małżeństwa jednemu sędziemu, którym jednak może 
być wyłącznie duchowny. Apelacja od wydanego w tym trybie wyroku musi być jednak 
rozpatrywana w II instancji przez kolegialny trybunał, składający sie z trzech członków.  
4) Skrócony proces wobec biskupa
 Proces skrócony, stanowi jedno z kolejnych założeń refor-
my papieża Franciszka. Proces ten może być przeprowadzony po speł-
nieniu, w ocenie wikariusza sądowego, dwóch podstawowych warunków: 
-skarga powodowa została wniesiona razem przez obie strony lub przez jedną z nich, 
lecz za zgodą drugiej;
-w skardze powodowej przytaczane są okoliczności dotyczące faktów lub osób, 
poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadze-
nia dokładniejszego badania albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wska-
zują na nieważność małżeństwa, np. każdy dokument medyczny, który w spo-
sób oczywisty wyklucza konieczność zasięgnięcia opinii biegłego z urzędu.
 Wśród okoliczności dotyczących rzeczy lub osób, które dopuszczają rozpoznanie 
sprawy o nieważność małżeństwa stosując proces skrócony, należy zaliczyć na przykład: 
• taki brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu lub błędu determi-

nującego wolę,
• krótki czas pożycia małżeńskiego,
• aborcję dokonaną dla uniknięcia zrodzenia potomstwa,
• pozostawanie w relacjach pozamałżeńskich w czasie zawierania małżeństwa lub 

wkrótce po ślubie,
• podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z 

wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności,
• zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wyni-

kające z nieoczekiwanej ciąży kobiety,
• użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu,
• brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną itd.



 Wyżej zacytowany przepis jest czymś wyjątkowym w systemie prawa ka-
nonicznego. Z całą pewnością należy stwierdzić, że wyliczanie zawarte w art.  
14 motu proprio nie jest taksatywne. Wymienione okoliczności nie stanowią tak-
że wyliczenia tytułów nieważności małżeństwa, chociaż sugerują, że są one niejako 
„środowiskiem”, które sprzyja wystąpieniu określonych defektów zgody małżeńskiej. 
 Poddając analizie okoliczności osób i rzeczy umożliwiające prowadzenie spra-
wy o nieważność małżeństwa w drodze procesu skróconego, należy wyodrębnić warun-
ki wstępne określonego zakwalifikowania sprawy w postaci zgodnego żądania stron, 
dołączenia już na etapie wstępnym „mocnych” dowodów za nieważnością oraz opi-
sanie okoliczności, które miały istotne znaczenie dla decyzji o zawarciu małżeństwa.

Szybciej nie znaczy pochopnie
 Pojawiają się obawy, czy przyspieszenie procesu nie odbije się nega-
tywnie na sprawiedliwym orzekaniu. Błędem byłoby kierowanie się przez sę-
dziów współczuciem czy też nastawienie kościelnego wymiaru sprawiedli-
wości wyłącznie na pomoc tym, którzy znaleźli się w powikłanych sytuacjach 
małżeńskich, gdyby tego rodzaju „pomoc” oznaczała w rezultacie podważanie nauki 
Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa i o zdolności człowieka do bezwarunko-
wego oddania się umiłowanej osobie i przyjęcia daru, jaki czyni ona z siebie samej. 
 Dążenie bowiem do ustalenia prawdy obiektywnej o danym mał-
żeństwie gwarantuje sprawiedliwy wyrok, a przez to staje się realizacją pra-
wa miłości, fundamentalnego dla właściwego funkcjonowania Kościoła.  
 W ten sposób Kościół realizuje swoją misję także poprzez in-
strumenty prawne, w czym uwidacznia się ostateczny cel i uzasadnie-
nie prawa kanonicznego, tak celnie wyrażone przez ustawodawcę: „do-
bro dusz zawsze winno być w Kościele najwyższym prawem” (kan. 1752). 



NIEDZIELA   17 stycznia 2016 r.          
6.30

8.00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu 
polskiego i całego świata

9.30 ++ Paulina (10. r. śm.), Ksawery (35. r. śm.), Henryk oraz chrzestni i zmarli z rodzin 
Lenkiewiczów i Katkowskich

11.00 ++ Teresa (15. r. śm.) oraz zmarli z rodziny Krzyżanowskich
12.30 Za parafię
14.00 ++ Stanisław (33. r. śm. oraz zmarli z rodziny)
18.00 ++ Zofia i Franciszek oraz zmarli z rodziny Klechów
19.30 + Kazimierz Abramski (m-c po pogrzebie)

INTENCJE MSZALNE
11-17 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK  11 stycznia 2016 r.
7.00 ++ Ida i Józef Mateblowski
8.00 + Erwin Szołczyński (m-c po pogrzebie)

18.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 30. urodzin Marii Koźmińskiej z prośbą o błog. Boże, 
opiekę MBF i dary Ducha Św.
WTOREK   12 stycznia 2016 r.

7.00
8.00
18.00 + Małgosia Stańco (31. r. śm.)

ŚRODA    13 stycznia 2016 r.
7.00
8.00

18.00
1) Rez. Marana Tha
2) Dziękczynna za ocalenie życia Anny z prośbą o Boże błog., opiekę MBF dla Anny 
oraz dla całej rodziny
CZWARTEK    14 stycznia 2016 r.

7.00 ++ Roman, rodzice i brat oraz księża: Franciszek i Paweł
8.00 ++ Anna (16. r. śm.), Leon, Rozalia i Jan
18.00 Zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK  15 stycznia 2016 r.
7.00
8.00
18.00 ++ Klara Ruchniewicz (r. śm.), Alfons Ruchniewicz oraz dziadkowie z ob. stron

SOBOTA  16 stycznia 2016  r.
7.00 ++ ks. Jan Wysocki i ks. Mirosław Rułkowski oraz ich rodzice i rodzeństwo
8.00
18.00 ++ Honorata (12. r. śm.), Stanisław (27. r. śm.), Józef, Czesława (ona) oraz Janusz



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 17 stycznia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA, KTÓRE WYPOWIADA SIĘ PODCZAS 
UDZIELANIA CHRZTU ŚWIĘTEGO?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W środę przypada Dzień Fatimski. Msza Św., której przewodniczył będzie ks. bp 
Zbigniew Zieliński, o godz. 18:00. Po Mszy Św. modlitwa różańcowa. Całodzienna ado-
racja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy Św. o godz. 8:00.
2. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18:00. Intencje można składać 
w zakrystii.
3. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
• Kandydaci do bierzmowania – w sobotę o godz. 9:30 w salce;
• Ministranci i aspiranci – w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii;
• Kółko Różańcowe Dzieci – w sobotę o godz. 12:00 w salce.
4. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:

• dziś: ul. Subisława 23 CDEF
• w poniedziałek: ul. Subisława 23 GHIK
• we wtorek: ul. Subisława 23 LMP
• w środę: KOLĘDY NIE BĘDZIE
• w czwartek: ul. Subisława 23 RS oraz ul. Subisława 27 A
• w piątek: ul. Subisława 27 B oraz ul. Pomorska 13 AB
• w sobotę: ul. Pomorska 13 CDE
• w niedzielę: ul. Pomorska 13 FGH oraz ul. Pomorska 14 A 

Dzień wcześniej ministranci powiadomią o mającej się odbyć wizycie. Kolędy rozpoczy-
nają się o godz. 16:00. Niech będzie to spotkanie całej rodziny na wspólnej modlitwie, 
której Bóg pragnie wysłuchać i błogosławić przez posługę kapłana.
5. Są jeszcze wolne intencje na poranne Msze Św. w tym tygodniu. Intencje można 
zamawiać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
śp. Zofię Żmijewską (l. 77) z ul. Subisława, śp. Helenę Laskiewicz (l. 80) z ul. Subisława 
oraz śp. Romana Kacprzaka (l. 78) z ul. Pomorskiej. Dobry Jezu, a nasz Panie…

INFORMACJE DOSTĘPNE TAKŻE NA TABLICACH I STRONIE INTERNETOWEJ


