
 „Kiedy tam [w Betlejem] przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Po-
rodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie”.
 Co roku słyszymy te słowa, które odczytywane są czy to w naszych domach 
podczas wieczerzy wigilijnej, czy też w kościele podczas pasterki. Słyszymy i być może 
oburzamy się na tych ludzi, którzy nie przyjęli Świętej Rodziny pod swój dach: „Jak tak 
mogli? Jak mogli być aż tak nieczuli?”. 
 Oburzenie, owszem, słuszne. Czy jednak adresatami tego oburzenia powinni 
być tylko mieszkańcy Betlejem sprzed dwóch tysięcy lat? A może ta opowieść jest jedynie 
obrazem tego, co dzisiejszy świat robi z Bożą Dzieciną w dniu pamiątki Jej narodzenia?
 Czy jest możliwe Boże Narodzenie bez choinki, bez bombek, bez światełek, bez 
opłatka, bez kolęd, bez prezentów? A czy jest możliwe bez Jezusa, który de facto ma wów-
czas swoje urodziny? Czy jest możliwa impreza urodzinowa bez Jubilata? Świat już dawno 
udzielił swojej smutnej odpowiedzi... Wybiera Kevina, który jest sam w domu, zapomina-
jąc o Jezusie, który został sam w swoim żłóbku.
 Niech w tegoroczną Uroczystość Narodzenia Pańskiego wybrzmi w nas bardzo 
mocno pytanie: czy potrafimy wyobrazić sobie święta bez Jezusa, bez sprawcy świąteczne-
go zamieszania?
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU
Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14 

 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. (...) Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każ-
dy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie. 

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO 
26 GRUDNIA

ŚWIĘTY SZCZEPAN- DIAKON, PIERWSZY MĘCZENNIK 
 Greckie imię  Stephanos  znaczy tyle, co „wieniec” i jest tłumaczone na język polski 
jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego grec-
kie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowa-
nym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego 
wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. 
Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi 
ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie 
Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie 
do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił 
Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhe-
dryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela  
z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8 
- 7,53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Jest określany 
mianem Protomartyr - pierwszy męczennik.
 Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień 
Świąt spędzano wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi 
sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy Św. rzucano w kościele zboże na pamiąt-
kę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano „szczodrym”, gdyż służba dworska 
składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano 
miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbio-
rów.
 Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Naro-
dzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek 
Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary 
ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY  
 Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku 
XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksan-
dra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu 
papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wy-



dał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Zatwierdził je papież Leon XIII 
(+1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden 
raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich 
można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świę-
tość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Naj-
świętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, 
zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, 
świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachet-
nić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał  
na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy 
brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Bene-
dykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

27 GRUDNIA
ŚWIĘTY JAN- APOSTOŁ I EWANGELISTA 

 Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). 
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem  
(J 1,35-40). Musiał należeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z nimi tyl-
ko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rzeką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje 
swojego imienia. Jednak jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy ten wy-
padek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta - to nasza godzina szesnasta. Po tym pierwszym 
spotkaniu Jan jeszcze nie został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód - nie wiemy. Być 
może musiał załatwić przedtem swoje sprawy rodzinne. O ostatecznym przystaniu Jana do grona 
uczniów Jezusa piszą św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz (Mt 4,18-22; Mk 1,14-20; Łk 5,9-11).
 Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy to, że miał własną łódź i sie-
ci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana - dzięki temu mógłby wprowa-
dzić Piotra na podwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obec-
ność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9,2), przy wskrzeszeniu córki Jaira 
(Mk 5,37) oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33).
 Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię– „Syno-
wie gromu” (Łk 9,51-56). Jan zostaje wyznaczony razem ze św. Piotrem, aby przy-
gotowali Paschę. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawicie-
la. Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi - wytrwał pod krzyżem. Dlatego 
Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przybranego syna (J 19,26-27).
 Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan przybywa razem ze św. Pio-
trem do grobu, gdzie „ujrzał i uwierzył” (J 20,8), że Chrystus żyje. W Dziejach Apo-
stolskich Jan występuje jako nieodłączny na początku towarzysz św. Piotra.
 Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2, 9), potem prawdopodobnie  
w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika  
z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z Apoka-
lipsy dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laody-
cea. Swoją Ewangelię napisał Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił do Efezu. We-
dług podania, cesarz Nerwa (96-98) miał uwolnić św. Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu, 
gdzie zmarł niebawem ok. 98 roku. Jako więc jedyny z Apostołów zmarł śmiercią naturalną.



28 GRUDNIA
ŚWIĘCI MŁODZIANKOWIE- MĘCZENNICY 

 Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i oko-
licy na rozkaz króla Heroda św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie Ko-
ścioła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa.
 Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał nam informację o tym wydarzeniu 
(Mt 2,1-16). Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział 
się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus 
nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa.
 Za czasów Heroda panowało przekonanie, że wszystko w państwie jest własnością 
władcy, także ludzie, nad którymi władca ma prawo życia i śmierci. Jeśli mu stoją na prze-
szkodzie, zagrażają jego życiu lub panowaniu, może bez skrupułów w sposób gwałtowny się 
ich pozbyć. Historia potwierdza, że Herod był wyjątkowo ambitny, żądny władzy i podejrzli-
wy. Sam bowiem doszedł do tronu po trupach i tylko dzięki terrorowi utrzymywał się u wła-
dzy. Był synem Antypatra, wodza Idumei. Za cel postawił sobie panowanie. Dlatego oddał się 
w całkowitą służbę Rzymianom. Dzięki nim jako poganin otrzymał panowanie nad Ziemią 
Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. Wymordował żydowską rodzinę królewską, 
która panowała nad narodem przed nim: Hirkana II, swojego teścia; Józefa, swojego szwagra; 
Mariam, swoją żonę; ponadto trzech swoich synów - Aleksandra, Arystobula i Antypatra; ar-
cykapłana Arystobula; Aleksandrę, matkę Mariamme i wielu innych, jak to szczegółowo opi-
suje żyjący ok. 70 lat po nim historyk żydowski, Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela). Jeszcze 
przed samą swoją śmiercią, by nie dać Żydom powodu do radości, ale by wycisnąć łzy z ich oczu  
i w ten sposób „upamiętnić” swój zgon, rozkazał dowódcy wojska zebrać na stadionie sporto-
wym w Jerychu najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiadomość o jego śmierci wszyst-
kich zgładzić. Na szczęście nie wykonano tego polecenia. Te i wiele innych faktów wskazuje, 
kim był Herod i czym było dla takiego okrutnika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt.
 Ile mogło być tych niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć  
ok. 1000 mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej  
ok. 100; chłopców zatem ok. 50. Jest to liczba raczej maksymalna i trzeba ją prawdopodob-
nie zaniżyć. Szczegół, że Herod oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć, jest dla nas  
o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu określić czas narodzenia Pana Jezusa. Pan  
Jezus mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla „swego bezpieczeństwa” wiek ofiar zawyżyć.
 Czczeni jako flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złożyli świa-
domie swojego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem 
i zyskali koronę męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. 

1 STYCZNIA
ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA MARYJA  

 Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. We-
dług prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Boże-
go Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uro-
czystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, 
związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie 
Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
 Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma tak-
że inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonal-
sze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. 
Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożyt-
ności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dobra nowina o Narodzeniu Chrystusa przynosi radość ludziom wszystkich po-
koleń, dodaje otuchy i nadziei także nam w czasach, kiedy tak wielu naszych braci 
pogrążonych jest w beznadziei, zwątpieniu i lęku o przyszłość.
Pełni wiary i ufności Bogu świętujmy ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Niech 
te dni będą dla Was, Drodzy Parafianie i Goście, pełne uśmiechu, radości, życzliwo-
ści, a nade wszystko miłości, którą przynosi ze sobą do naszych domów, rodzin i serc 
Boża Dziecina.

2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do radosnego i uroczystego 
przeżycia liturgii tych świątecznych dni w naszym kościele:
• Parafialnemu Zespołowi Caritas – za przeprowadzenie akcji Wigilijne Dzieło Po-

mocy Dzieciom, akcji „Tak, pomagam” w Groszu i Biedronce oraz akcji „Tutka cha-
rytatywna”;

• Pani Basi – za przygotowanie kart bożonarodzeniowych i ich sprzedaż na rzecz 
pomocy ubogim;

• Paniom – za stroiki świąteczne, wystrój i sprzątanie naszej świątyni;
• Panom – za przygotowanie szopki i choinek;
• Panom kościelnym, diakonom, klerykowi, szafarzom, lektorom i ministrantom 

– za oprawę liturgiczną.
Niech Pan Bóg hojnie Wam wszystkim swoim błogosławieństwem wynagrodzi podjęty 
przez Was trud.

 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne świę-
to. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pa-
miątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiąt-
kę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego 
święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.
 Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić 
Jej Boskie macierzyństwo, które w tej uroczystości czcimy. Kiedy Nestoriusz, patriarcha Konstan-
tynopola, odważył się odróżniać w Jezusie Chrystusie dwie natury i dwie osoby, wtedy Maryję 
zaczął nazywać Matką Chrystusa-Człowieka i odmówił Jej przywileju Boskiego macierzyństwa. 
Jednak biskupi zebrani na soborze w Efezie (431) stanowczo odrzucili i potępili naukę Nesto-
riusza, wykazując, że Jezus miał tylko jedną osobę, której własnością były dwie natury: Boska  
i ludzka. Dlatego Maryja była Matką Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze - była więc 
Matką Bożą. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi Kościoła 
pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy Ma-
ryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie Theotokos). Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała 
Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu 
w czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką Syna 
Bożego według ciała i w czasie, jak według natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem Bożym. 
Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich 
innych Jej przywilejów. Macierzyństwo Maryi wobec Jezusa jest wyjątkowe, ponieważ jest dziewi-
cze. Maryja była Dziewicą zawsze: przed porodzeniem Jezusa i po Jego urodzeniu, aż do śmierci.
 Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach w Chalcedonie (451) 
i w Konstantynopolu (553 i 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom (socynianom) w roku 
1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku.

Źródło: brewiarz.pl



3. W sobotę, 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Św.  
w porządku niedzielnym. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na działalność 
KUL oraz gdańskich uczelni katolickich.

4. W niedzielę, 27 grudnia, święto Świętej Rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa.

5. W czwartek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego 2015. Msza Św. dzięk-
czynna za miniony rok o godz. 18.00. Podziękujemy Dobremu Ojcu za miniony czas 
i za dobro, którego doznaliśmy. 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.
6.  W piątek, 1 stycznia, w pierwszy dzień nowego roku 2016, obchodzimy w liturgii 
Uroczystość Bożej Rodzicielki, będącą świętem obowiązkowym obligującym nas do 
uczestnictwa we Mszy Św. Tego dnia Msze Św. w porządku niedzielnym. Nie będzie 
Mszy Św. o godz. 6:30.

7.  W sobotę, 2 stycznia, przypada pierwsza sobota miesiąca – o godz. 7:30 róża-
niec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi przed Najświętszym Sakramentem,  
o godz. 8:00 Msza Św. wynagradzająca oraz piętnastominutowe rozważanie. W sobotę 
kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

8. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:

• 28 grudnia: ul. Rybacka 5 i 7

• 29 grudnia: ul. Sztormowa 1 oraz ul. Sztormowa 2 klatki A, B i C

• 30 grudnia: ul. Sztormowa 2 klatki D i E oraz ul. Sztormowa 4 i 6

• 3 stycznia: ul. Sztormowa 7 klatki A, B i C

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.

INTENCJE MSZALNE
28 grudnia 2015 - 3 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK  28 grudnia 2015 r.
7.00 ++ Regina Sztremer (2. r. śm.) oraz zmarli z rodziny Sztremerów i Krasowskich

8.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MBF
2) O Boże błog., opiekę MBF, zdrowie i szczęśliwą operację dla Jerzego

18.00
1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Małgorzaty Paproc-
kiej z okazji urodzin
2) ++ Marianna, Franciszek, Eugenia, Helena, Henryk i Bolesław
WTOREK   29 grudnia 2015 r.

7.00 + Henryk



8.00
1) ++ Rodzice: Teresa i Józef, Marianna i Stanisław oraz brat Czesław
2) O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MBF dla Wandy Grabowskiej z 
okazji 75. urodzin

18.00 1) + Jan Krzysztoń
2) ++ Helena, Anna, Leon, Barbara i rodzice z ob. stron
ŚRODA    30 grudnia 2015 r.

7.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Andrzeja i Teresy w kolejną rocznicę ślubu

8.00 ++ Anna i Augustyn Lewandowscy, Anna i Robert Malcowie, Paweł i Kazimierz 
Lewandowscy

18.00 + Władysław (44. r. śm.), Wiktoria i Alfred
CZWARTEK    31 grudnia 2015 r.

7.00 + Bronisław Kalinowski
8.00 ++ Janina i Konstanty Łąccy
18.00 O Boże błog. i opiekę MBF dla Marcina z okazji 26. urodzin

PIĄTEK  1 stycznia 2016 r.
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie i udaną operację (dziękuje Helena)

9.30 Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w 
Najświętszym Sakramencie

11.00 Katarzyna i Daniel Pawłowscy – o błog. Boże, opiekę MBF i uratowanie małżeństwa 
zagrożonego rozpadem; Anna i Daniel Gołowiczowie – o opiekę MBF

12.30 ++ Mieczysław, Aniela oraz zmarli z rodziny
14.00 + Andrzej Wołkowicz (5. r. śm.)
18.00 ++ Dziadkowie: Jan i Maria
19.30 + Ks. Bronisław Kartonowicz (m-c po śmierci)

SOBOTA  2 stycznia 2016 r.
7.00
8.00 Msza wynagradzająca
18.00 + Józefa (ona) Wójcik (r. śm.)

NIEDZIELA   3 stycznia 2016 r.          
6.30
8.00 Żywy Różaniec
9.30 + Ks. Marian Piątkowski
11.00 ++ Brunon i Józefa Kasprzyccy
12.30 Za parafię

14:00 Dziękczynna za długie lata życia z prośbą o dalszą opiekę MBF dla Marii  
i Franciszka

18.00 ++ Dziadkowie: Franciszek i Maria Plattowie, Franciszek i Zofia Zalewscy oraz mąż 
Julian Platt

19.30 ++ Rodzice: Maria, Jan i Jan oraz zmarli z rodziny Paduchów



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, 3 stycznia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu. 
KOGO SPOTKALI W ŚWIĄTYNI MARYJA I JÓZEF, KIEDY PRZYSZLI OFIAROWAĆ 
JEZUSA? (Łk 2,21-38)
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

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

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

Serdecznie zapraszamy na wieczór uwielbienia i wspólnego kolędowania:
„Sto lat, Jezu!” 

2 STYCZNIA 2016, GODZ. 19:30 

Czy czujesz, że Twoje życie jest poplątane? To nie Twoja wina, że wszystko jest tak  
skomplikowane? 
Uwierz w to, że Pan Bóg może rozplątać wszystkie Twoje supły - wszystko, co sprawia, że nie 
czujesz się w pełni wolny i zdolny do miłości!
Zapraszamy Cię na coroczne uwielbienie Maleńkiej Miłości!
W planie:
- konferencja o tym, że Bóg jest w stanie rozwiązać każdy nasz problem, rozplątać wszystko,  
   co wydaje się nie do rozsupłania;
- uwielbienie i adoracja Najświętszego Sakramentu ze śpiewem kolęd i pastorałek;
- modlitwa wstawiennicza.


