
 Znowu słyszysz te same słowa z Ewangelii? Znowu ksiądz mówi podczas homilii na ten 
sam temat? Znów rozpocznie się Wielki Post? A zaraz po nim znów będzie Wielkanoc? W liturgii, jak  
w przyrodzie, wszystko cyklicznie się powtarza.
 Wszystko się powtarza, ale za każdym razem jest jednak inaczej. Co się zmienia? My jeste-
śmy inni. Zmieniamy się. Inaczej patrzymy na świat, na wydarzenia, na ludzi wokół nas. Dojrzewamy, 
wzrastamy w wierze. Albo popadamy w grzech i oddalamy się od Pana Boga. My się zmieniamy, lecz 
słowo Boże jest wciąż to samo. W każdej jednak sytuacji, w jakiej akurat się znajdujemy jest słowem 
aktualnym.
 Św. Paweł pisze do Koryntian: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, któ-
rąście przyjęli i w której też trwacie”. Przypominam, bo być może zapomnieliście albo po prostu dzięki 
większej swojej wierze spojrzycie na nią głębiej. To właśnie poleca Jezus-cieśla Szymonowi-rybakowi: 
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Wypłyń tam, gdzie jest głęboko, i jeszcze raz zarzućcie 
sieci. Uwierz bardziej, a zobaczysz więcej, Twoje życie przyniesie więcej owoców.
 Mówi się, że powtarzanie jest matką uczących się (łac. repetitio est mater studiorum). Po-
wtarzanie jest również matką wierzących (repetitio est mater fidelium). Wielki Post, który w środę za-
czniemy, będzie dla nas czasem Wielkiego Powtarzania – powtarzania Ewangelii, powtarzania Jezusa. 
Powtarzania, które ma nam pomóc zweryfikować nasze życie w świetle słowa Bożego. Powtarzania, 
które ma nam pomóc w procesie nawrócenia. 
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BIULETYN PARAFII PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GDAŃSKU-ŻABIANCE

WIARA TO POWTARZANIE JEZUSA I JEGO EWANGELII 

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11  

 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na 
połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, 
że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdu-
mienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebede-
usza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

10 LUTEGO
ŚRODA POPIELCOWA 

 To dzień, który rozpoczyna w Ko-
ściele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli 
czterdziestodniowej pokuty. Ta uroczystość 
ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydo-
wanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.
 W Środę Popielcową katolicy roz-
poczynają czterdziestodniowy post. Liczba 
40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej 
dłuższej całości, czasu przeznaczonego na ja-
kieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze 
działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół 
odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści 
dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na 
modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego 
publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wyda-
rzenia biblijne: czterdzieści dni powszechne-
go potopu, po których Bóg zawarł przymierze 
z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania 
Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czter-
dzieści dni przebywania Mojżesza na Górze 
Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice 
Prawa.

 Okresy i dni pokuty są w Kościele 
katolickim specjalnym czasem ćwiczeń du-
chowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek 
o charakterze pokutnym, dobrowolnych 
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, brater-
skiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez 
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyj-
nych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” 
i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem 
szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą po-
zostaje przygotowanie wspólnoty wiernych 
do największego święta chrześcijan, jakim 
jest Wielkanoc.
 Wielki Post jest także okresem 
przygotowania katechumenów do chrztu. 
Każda niedziela wprowadzała w kolejne 
tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas  
Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.
 W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa przygotowanie do świąt Zmartwych-
wstania trwało tylko czterdzieści godzin.  
W późniejszym czasie przygotowania zabie-
rały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas 
ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście 
trwającym czterdzieści dni wspomina  



św. Atanazy z Aleksandrii w liście paster-
skim z okazji Wielkanocy z 334 r.
 Tradycyjnemu obrzędowi posy-
pania głów popiołem towarzyszą w Środę 
Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz” albo „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 Sam zwyczaj posypywania głów 
popiołem na znak żałoby i pokuty znany 
jest w wielu kulturach i tradycjach. Znaj-
dujemy go zarówno w starożytnym Egipcie 
i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz 
oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze 
Jonasza czy Joela.
 Liturgiczna adaptacja tego zwy-
czaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. 
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu 
pochodzą z X w. W następnym wieku papież 
Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obo-
wiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu 
pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania 
głów wiernych pochodził z palm poświęco-
nych w Niedzielę Palmową poprzedzające-
go roku.

11 LUTEGO
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA  

Z LOURDES
 W 1858 roku, cztery lata po ogło-
szeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokala-
nym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej 
pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie 
Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu 
zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja 
wzywała do modlitwy i pokuty.
 11 lutego 1858 r. Bernadetta So-
ubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się 
w pobliże Starej Skały - Massabielle - na po-
szukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień  
w domu. Gdy dziewczyna została sama, usły-
szała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru 
i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się po-
stać „Pięknej Pani” z różańcem w ręku. Odtąd 
objawienia powtarzały się.
 Bernadetta opowiedziała o tym 
wydarzeniu koleżankom, te rozpowiedziały  
o tym sąsiadom. Rodzice strofowali Berna-
dettę, że rozpowiada plotki; zakazali jej chodzić 
do groty, w której miała jej się ukazać Matka 

Boża. Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że 
dziecko gaśnie na ich oczach z udręki. Dnia 
14 lutego dziewczęta udały się najpierw do 
kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy 
przybyły do groty, było już po południu. Kie-
dy w czasie odmawiania różańca ponownie 
ukazała się Matka Boża, Bernadetta, idąc za 
radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zja-
wę i wypowiedziała słowa: „Jeśli przychodzisz 
od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!”. 
Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu 
wylotu groty i odmawiała różaniec.
 18 lutego Bernadetta udała się  
w pobliże groty z dwiema znajomymi rodziny 
Soubirous. Przekonane, że może to jest jakaś 
dusza czyśćcowa, poradziły Bernadecie, aby 
poprosiła zjawę o napisanie życzenia na kart-
ce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani od-
powiedziała: „Pisanie tego, co ci chcę powie-
dzieć, jest niepotrzebne”. Matka Boża poleciła 
dziewczynce, aby przychodziła przez kolejnych  
15 dni. Wiadomość o tym rozeszła się lotem 
błyskawicy po całym miasteczku. 21 lutego, 
w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał mas-
sabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku 
Matka Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła 
się za grzeszników. Tego dnia, gdy Bernadetta 
wychodziła po południu z kościoła z Niesz-
porów, została zatrzymana przez komendanta 
miejscowej policji i poddana śledztwu. Kie-
dy dnia następnego dziewczynka udała się do 
szkoły, uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że 
wprowadziła tyle zamieszania swoimi przywi-
dzeniami.
 23 lutego Matka Boża ponownie zja-
wiła się i poleciła Bernadecie, aby udała się do 
miejscowego proboszcza i poprosiła go, aby tu 
wystawiono ku Jej czci kaplicę. Roztropny pro-
boszcz, po pilnym przeegzaminowaniu 14-let-
niej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: „Mó-
wiłaś mi, że u stóp tej Pani, w miejscu, gdzie 
zwykła stawać, jest krzak dzikiej róży. Poproś 
Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć”. Przy naj-
bliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta 
powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowie-
działa uśmiechem, a potem ze smutkiem wy-
powiedziała słowa: „Pokuty, pokuty, pokuty”.
 25 lutego w czasie ekstazy Bernadet-
ta usłyszała polecenie: „A teraz idź do źródła, 



napij się z niego i obmyj się w nim”. Dziewczę 
skierowało swoje kroki do pobliskiej rzeki, ale 
usłyszało wtedy głos: „Nie w tę stronę! Nie mó-
wiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale 
ze źródła. Ono jest tu”. Na kolanach Bernadetta 
podążyła więc ku wskazanemu w pobliżu gro-
ty miejscu. Gdy zaczęła grzebać, pokazała się 
woda. Na oczach śledzącego wszystko uważnie 
tłumu ukazało się źródło, którego dotąd nie 
było. Woda biła z niego coraz obficiej i szero-
kim strumieniem płynęła do rzeki. Okazało 
się rychło, że woda ta ma moc leczniczą. Na-
stępnego dnia posłał do źródła po wodę swoją 
córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, rzeźbiarz 
nagrobków. Stracił prawe oko przy rozsadza-
niu dynamitem bloków kamiennych. Także 
na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej 
modlitwie począł przemywać sobie ową wodą 
oczy. Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten za-
początkował cały szereg innych - tak dalece, że 
Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród 
wszystkich sanktuariów chrześcijańskich.
 27 lutego Matka Boża ponowiła ży-
czenie, aby na tym miejscu powstała kaplica. 
1 marca 1858 roku poleciła Bernadecie, aby 
modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka 
Boża wyraziła życzenie, aby do groty urządza-
no procesje. Zawiadomiony o tym proboszcz 
odpowiedział, że będzie to mógł uczynić dopie-
ro za pozwoleniem swojego biskupa. 4 marca 
na oczach ok. 20 tysięcy ludzi został cudownie 
uleczony przy źródle miejscowy restaurator, 
Maumus. Miał on na wierzchu dłoni wielką 
narośl. Lekarze orzekli, że jest to złośliwy rak 
i trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się go-
rąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, za-
nurzył rękę w wodzie bijącej ze źródła i wycią-
gnął ją zupełnie zdrową, bez ropiejącej narośli. 
Poprzedniego dnia pewna matka doznała łaski 
nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które 
zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy 
lekarze orzekli, że dni dziecka są już policzone.
 Nastąpiła dłuższa przerwa w obja-
wieniach. Dopiero 25 marca, w uroczystość 
Zwiastowania, Bernadetta ponownie ujrzała 
Matkę Bożą. Kiedy zapytała Ją o imię, otrzyma-
ła odpowiedź: „Jam jest Niepokalane Poczęcie”. 

Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały 
zaledwie 4 lata od ogłoszenia przez papieża 
Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Maryi, który budził pewne kontrowersje. War-
to zauważyć, że pojęcie to dla wiejskiej dziew-
czynki nie było ani zrozumiałe, ani nawet jej 
znane.
 Po dłuższej przerwie 7 kwietnia,  
w środę po Wielkanocy, Matka Boża ponow-
nie objawiła się Bernadecie. Po rozejściu się 
tłumów policja pod pozorem troski o bezpie-
czeństwo publiczne i konieczności przeprowa-
dzenia badań wody źródła, zamknęła dostęp 
do źródła i groty. Zabrano także do komisaria-
tu liczne już złożone wota. Jednak Bernadetta 
uczęszczała tam nadal i klękając opodal mo-
dliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej 
Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz 
ostatni.
 18 stycznia 1862 roku komisja bi-
skupa z Targes po wielu badaniach ogłosiła 
dekret, że „można dać wiarę” zjawiskom, ja-
kie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864  
ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy 
świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście 
arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej 
wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów,  
3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 
1891 Leon XII ustanowił święto Objawienia 
się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X  
w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes 
jest obecnie słynnym miejscem pielgrzymko-
wym, do którego przybywają tysiące ludzi, by 
czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych.
 Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do 
klasztoru Notre Dame de Nevers i tam zmarła 
na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius XI w 
roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w roku 
1933 - kanonizował. Jej wspomnienie obcho-
dzone jest 16 kwietnia.

Źródła: deon.pl, brewiarz.pl



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniach od 7 do 14 lutego będziemy obchodzić Międzynarodowy Tydzień Małżeń-
stwa, podczas którego pragniemy pochylić się nad pięknem i bogactwem sakramentu mał-
żeństwa. Tydzień Małżeństwa, zainicjowany rok temu przez Gdański oddział Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich, ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjo-
nującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. To społeczna ekumeniczna kampania 
promująca tę szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Zachęcamy do wspól-
nej modlitwy za wszystkich małżonków, którzy są związani sakramentalnym węzłem, aby 
dobry Bóg napełniał ich serca prawdziwą miłością oraz aby ich miłość była zawsze cierpliwa, 
łaskawa i wierna.
2. Tegoroczny 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będziemy przeżywać w dniach 
od 7 do 13 lutego pod hasłem: Młodzi, nie dajcie się zniewolić. Zapraszamy do podejmowa-
nia na czas Wielkiego Postu abstynenckich zobowiązań, które staną się dla innych świadec-
twem, że życie bez alkoholu może być radosne i pełne.
3. W minionym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Odwiedzi-
liśmy 1946 mieszkań (52,5% wszystkich naszej parafii), 533 rodziny nie przyjęły kapłana 
(14,4%), w 1228 mieszkaniach nie zastaliśmy domowników (33,1%). Dziękujemy za miłe 
spotkania i rozmowy, wspólną modlitwę oraz za złożone ofiary: „Bóg zapłać!”.
4. W środę, obchodząc tzw. Popielec, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Czas ten ma słu-
żyć naszemu nawróceniu, a także przygotowaniu serc na radosne i owocne przeżycie Wiel-
kanocy. Jednym ze sposobów realizacji pokuty jest praktykowanie jałmużny wielkopostnej, 
dlatego też będzie można otrzymać skarbonki, które mają przyczynić się do praktykowa-
nia jałmużny wielkopostnej przez całą rodzinę.
W Popielec obowiązuje post ścisły polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mię-
snych i spożyciu 3 posiłków w ciągu dnia, w tym jednego do syta. Post ścisły dotyczy osób 
pomiędzy 18. i 60. rokiem życia, ale zachęcamy też innych, by w miarę możliwości włączyli 
się w ten akt pokutny. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych.
Msze Św. w Środę Popielcową o godz. 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00 i 19:00.
5. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

• Droga Krzyżowa– w piątki o godz. 7:30, 18:30 i 19:30, a dla dzieci o godz. 16:30; 
• Gorzkie Żale– w niedziele o godz. 17:00. Kazania pasyjne wygłosi ks. Rafał 

Dettlaff, kanclerz Kurii Metropolitalnej.
6. W czwartek, we wspomnienie NMP z Lourdes, przypada XXIV Światowy Dzień Cho-
rego. Uroczysta Msza Św. w katedrze oliwskiej rozpocznie się o godz. 10:00. Natomiast  
w naszej parafii Msza Św. dla wszystkich chorych i ich rodzin z sakramentem namasz-
czenia chorych odbędzie się w sobotę o godz. 10:00. Prosimy zgłaszać w zakrystii osoby, 
którym należy pomóc dotrzeć do kościoła. Prosimy jednocześnie o zgłaszanie się osób, które 
mogą pomóc w przywiezieniu chorych do kościoła, a później odwieźć do domu.
7. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18:00. Intencje można składać  
w zakrystii bądź w biurze parafialnym.
8. W sobotę Dzień Fatimski. Mszy Św. o godz. 18:00 będzie przewodniczył ks. Jarosław 
Hinc, pierwszy wikariusz naszej parafii. Po Mszy Św. modlitwa różańcowa. Zapraszamy rów-
nież na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy Św. 
o godz. 8:00.
9. Z soboty na niedzielę, tj. z 13 na 14 lutego, odbędzie się czuwanie charyzmatyczne 
prowadzone przez o. Teodora Knapczyka wraz z Grupą Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. 



INTENCJE MSZALNE
8 - 14 lutego 2016

PONIEDZIAŁEK  8 lutego 2016 r.
7.00 + Marceli
8.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 5)

18.00 1) + Elżbieta Aszyk
2) O szczęśliwą operację dla Jana

19.00 ++ Józefa (ona) (16. r. śm.), tata Franciszek, rodzeństwo: Czesław i Janina oraz 
dziadkowie
WTOREK   9 lutego 2016 r.

7.00 ++ Antoni, Zofia, Marianna i Andrzej
8.00 ++ Rodzice: Daniela i Edward
18.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 6)
19.00 + Ryszard Duraj (1. r. śm.)

Początek o godz. 21:00. W programie: adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, konfe-
rencja, a o godz. 24:00 Eucharystia oraz modlitwa wstawiennicza. Zakończenie ok. 3-4 rano. 
10. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:

• Kandydaci do bierzmowania- we wtorek (I grupa) i w piątek (II grupa) o godz. 
16:30 w salce; 

• Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.- katechezy nie ma, dzieci przycho-
dzą na Mszę Św. w Środę Popielcową o godz. 17:00;

• Grupa młodzieżowa- w środę o godz. 19:30;
• Lektorzy– w sobotę o godz. 12:00;
• Duszpasterstwo akademickie- w piątek po drodze krzyżowej o godz. 19:30; 
• Ministranci i aspiranci- w sobotę o godz. 11:00 w zakrystii; 
• Kółko różańcowe Dzieci- w sobotę o godz. 12:00 w salce.

11. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
12. Zbliża się 14 maja – dzień konsekracji naszej świątyni. Pragniemy w tym dniu ukorono-
wać Matkę Bożą złotą koroną na znak naszej czci i dziękczynienia za wszystkie łaski, jakie  
w ciągu wszystkich lat otrzymaliśmy jako wspólnota parafialna. Zwracamy się z gorącą proś-
bą o włączenie się w to ukoronowanie poprzez ofiarowanie jakiejś złotej biżuterii, z której 
zostanie wykonana korona. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Proboszczem w 
zakrystii. Z góry dziękujemy za każdy dar serca!
13. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
śp. Ludwika Mianeckiego (l. 81) z ul. Subisława. 



NIEDZIELA   14 lutego 2016 r.          
6.30 ++ Waleria, Leon i Stanisław

8.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Marty i Zbigniewa z 
okazji 50. rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodziny

9.30 ++ Czesław (on) i Józefa (ona) oraz zmarli z rodziny

11.00 ++ Wanda Ślęczek (1. r. śm.), Maksymilian (20 r. śm.), Tadeusz (15. r. śm.) oraz 
zmarli z rodziny

12.30 1) Za parafię
2) + Edward Pieńko (2. r. śm.)

14.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 11)
18.00 ++ Tadeusz i rodzice z ob. stron

19.30
O potrzebne łaski, dar Ducha Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupa naszej diecezji, 
kapłanów pracujących w tej parafii i pochodzących z niej oraz o liczne i święte powo-
łania kapłańskie i zakonne

ŚRODA    10 lutego 2016 r.
7.00 ++ Ewa i Janina
8.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 7)

9.00 O szczęśliwe rozwiązanie, błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Agnieszki i dzieciąt-
ka

17.00 ++ Tekla Sługocka, Jadwiga i Zenon Gąsiorowscy oraz Danuta, Zofia, Andrzej i 
Michał Gąsiorowscy

18.00 ++ Jadwiga Wysocka (1. r. śm.) oraz zmarli z rodziny
19.00 ++ Mieczysław Bartosiak (9. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

CZWARTEK    11 lutego 2016 r.
7.00 ++ Weronika, Wiktor oraz dziadkowie
8.00 W pewnej intencji
18.00 Zbiorowa za zmarłych
19.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 8)

PIĄTEK  12 lutego 2016 r.
7.00 ++ Dziadkowie: Jadwiga (43 r. śm.) i Stanisław, Apolonia i Maciej
8.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 9)
18.00 ++ Janina i Marian Domalewscy oraz Anastazja i Tadeusz Polkowscy
19.00 + Roman Kacprzak (m-c po pogrzebie)

SOBOTA  13 lutego 2016  r.
7.00 + Mieczysław Kurszewski (greg. 10)
8.00 + Czesław (7. r. śm.)

18.00

1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Kacperka w 3. urodziny
2) ++ Rodzice: Bernard i Stefania, dziadkowie z ob. stron, Maria i Edmund
3) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MBF dla Rozalii i jej 
wnuków: Krystiana i Adriana



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

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

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

PIERWSZE SPOTKANIE 
8.02.2016 O GODZ. 19:45 

W KOŚCIELE MB FATIMSKIEJ

Jezus przychodzi głosić Dobrą Nowinę ubogim. Ubogi to nie tylko ten, kto mało 
posiada w sensie materialnym, ale ten, kto stracił sens swojego życia, nie ma radości i 

pokoju w sercu, czuje się samotny. Jeśli więc czujesz się ubogim, przyjdź!  
Dołączyć można w każdym momencie. 

Droga Neokatechumenalna jest obecna w Kościele od ponad 40 lat. Jej owoce to wiele 
małżeństw uratowanych z kryzysu, wielu samotnych odnajdujących powołanie, złama-

nych na duchu odnajdujących sens życia.
Ks. Proboszcz i katechiści Drogi Neokatechumenalnej serdecznie zapraszają! 

Bóg Cię kocha!


