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INTENCJE MSZALNE 05.12 – 11.12

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

II NIEDZIELA ADWENTU           04 listopada 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –05 GRUDNIA

06:30 + Jan i Genowefa Brezińcy od 
mieszkańców
 ul. Korsarskiej i znajomych

17:00 + Rodzice Potrykus i Behmke oraz 
Marta

WTOREK –06 GRUDNIA

06:30 + Jan i Genowefa Brezińcy od 
mieszkańców ulicy Korsarskiej i 
znajomych i sąsiadów

17:00 +  Siostra Maria Hadula – 
rocznica 
urodzin

ŚRODA –07 GRUDNIA

6:30 + Ksiądz Wiesław Wett od Żywego 
Różańca

17:00 +  Maria, Augustyn, Benedykt 
Buja oraz Joanna

18:00 +  Elżbieta Bolda w rocznicę 
urodzin

CZWARTEK - 08 GRUDNIA

06:30 + Brunon Borski

16:00 + Rozalia i Paweł Goyke

17:00 +  Maria Hintzke w 23 rocznicę 
śmierci
 

PIĄTEK –09 GRUDNIA

06:30 + Franciszek Selke

17:00 +  ksiądz Wiesław Wett w 
dniu urodzin i imienin

18:00 + Ksiądz Wiesław Wett

SOBOTA –10 GRUDNIA

06:30 + Jan i Genowefa 
Brezińcy od mieszkańców ulicy 
Korsarskiej i znajomych

13:30 – Msza święta chrzcielna

17:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

NIEDZIELA – 11 GRUDNIA

08:00 +  Ignacy Buja – rocznica 
śmierci i Magdalena

10:30 – W intencji 
ofiarodawców budowy

16:00  + Aleksandra i Józef 
Wittstock

Rekolekcje dla osób, które
rozwiodły się i weszły w
związek niesakramentalny

Jak co roku w Adwencie ojcowie Dominikanie serdecznie
zapraszają na rekolekcje dla osób, które
rozwiodły się i weszły w związek niesakramentalny.
Rozpoczęcie rekolekcji Mszą Św. w poniedziałek 28
listopada o godz.19 w ko-ściele św. Mikołaja w Gdań-
sku przy ul. Świętojańskiej 72. Ciąg dalszy we wtorek
i środę również o godz.19. Nauki rekolekcyjne wygłosi
Ojciec Jacek Szymczak, dominikanin z Gdańska.

Komunikat o terminie
bierzmowania dla dorosłych

Wydział Duszpasterski Kurii przypomina, że
najbliższe bierzmowanie dla do-rosłych,
głównie dla narzeczonych, odbędzie się w środę,
7 grudnia br. o godz. 17.30 w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.
Kandydaci do bierzmowania powinni być należycie
przygotowani i wy-spowiadani w swoich parafiach
oraz zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną
pieczęcią parafialną



1 CZYTANIE: (Iz 11,1-10)
2 CZYTANIE: (Rz 15,4-9)
EWANGELIA: (Mt 3,1-12)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE ADWENTU

04 LISTOPADA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

II niedziela adwentu

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość odpustową oraz XVII Dzień modlitwy 
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i 
materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, dlatego przy 
wyjściu ministranci zbierają ofiary na tę pomoc. Gościmy wśród nas o. jezuitę, który 
przez cały dzień głosi okolicznościową homilię.

2. Dziś o godzinie 14:15 w kościele spotkanie Żywego Różańca. Dziś o godzinie 16:00 
suma odpustowa ku czci świętej Barbary.

3. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą 
odprawiane od poniedziałku do soboty: we wtorki, czwartki, soboty o 6:30, w 
poniedziałki, środy i piątki o 17:00. Hasło tego rocznych rorat: W domu Królowej. 
Do udziału we wspólnych roratach wraz z małym Gościem Niedzielnym 
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o przyniesienie 
lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy 
najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony

4. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Podczas wieczornej Mszy świętej poświęcimy medaliki i krzyżyki dzieci 
pierwszokomunijnych, po Mszy świętej spotkanie dla rodziców w salce na 
plebanii.

5.W przyszłą niedzielę taca przeznaczona na cele budowlane.

6.Parafialna zabawa karnawałowa odbędzie się w remizie OSP 11 lutego. Zapisy w 
sklepie u pana Daniela. Koszt od pary 200 złotych.

7. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, Biuletyn 
parafialny i „Mały Gość Niedzielny” przydatny do przeżycia tegorocznych rorat.

8. Kalendarze parafialne w cenie 25 złotych można nabyć po Mszy świętej u radnych 
pod chórem kościoła, także wigilijne świece Caritas w cenie 6 złotych.

9.Już dzisiaj chciałbym, aby przedstawiciele grup parafialnych zarezerwowali sobie 
czas na spotkania opłatkowe po wieczornej Mszy świętej: LSO i lektorki: 27 
grudnia, Żywy Różaniec: 28 grudnia, Rada Parafialna: 29 grudnia, chór: 23 
stycznia.

Zapraszając do dobrego przeżycia adwentu m. in. przez udział w roratach, życzymy 
wszystkim dobrego tygodnia. Prośmy Boga, by nam na ten czas błogosławił.

 

W jednym mieszkaniu współżyją ze sobą trzy pokolenia. Przedstawicielem najstarszego jest 
babcia licząca 77 lat, najmłodsze reprezentują dwie wnuczki, jedna ma lat osiemnaście, druga 
dwadzieścia. Babcia nie może chodzić, więc co pewien czas przynoszę jej Komunię świętą. Z 
reguły zastawałem w mieszkaniu duży bałagan i nie znajdowałem ani ja, ani rodzice żadnych 
argumentów zdolnych przekonać młode dziewczęta, by zadbały o porządek. I oto pewnego razu 
wchodzę i zastaję zdumiewający ład. Wszystko na swoim miejscu, czyściutko, miło. Pytam, na 
kogo czekają. Tata tajemniczo się uśmiecha i powiada: „Najmłodsza córka się zakochała i odkąd 
do domu przychodzi jej chłopiec, wstaje wcześnie rano i robi porządki. Dla niego stać ją i na 
wysiłek, i na rezygnację z długiego snu”. Miłość dokonała w jej życiu nawrócenia. Przemieniła 
świat bałaganu, brudu, nieładu w miły, uporządkowany, piękny dom. Ten świat został nie tylko 
ubogacony wejściem innego człowieka, lecz gruntownie przemieniony – nastawiony na 
spotkanie, czekający na przeżycie czegoś, co jest piękne.Dotykamy tu tajemnicy nawrócenia. 
Człowiek najczęściej żyje w bałaganie, jeśli nie żyje dla kogoś. Trudno dla siebie samego 
podejmować trud upiększania swego świata, trudno w tym celu zmobilizować swe siły. A nawet 
jeśli się zdarzy, że ktoś dla siebie samego usiłuje idealnie poukładać swój świat, staje się on 
zimny, lodowaty. Porządek wprowadzony przez egoizm ostatecznie jest wielką klęską 
człowieka.Tysiące ludzi pragną się nawrócić, dostrzegają małość swego świata, potrzebę jego 
przemienienia i upiększenia, ale nie mają dla kogo tego uczynić. Stąd też nie posiadają dość siły, 
by tej zmiany dokonać. Istotnym elementem nawrócenia jest odkrycie prawdy, że moje życie ma 
sens jedynie wówczas, gdy na kogoś czekam, gdy dla kogoś żyję, gdy jestem komuś potrzebny. 
Chodzi o znalezienie kogoś, dla kogo mogę pracować, tworzyć, trudzić się i cierpieć. Kogoś, komu 
mogę być potrzebny nawet wówczas, gdy stracę siły, gdy świat zamknie się w granicach łoża 
boleści, gdy skleroza będzie utrudniać życie mnie i mojemu otoczeniu. Jeśli ten ktoś się znajdzie, 
w krótkim czasie w domu naszego serca zapanuje ład, zrobi się ciepło i jasno.Ojciec co drugie 
słowo rzucał klątwy. Upominała go żona, upominała matka – nic nie pomagało. Ale kiedy 
usłyszał, że jego synek uczący się mówić jako pierwsze słowo wypowiedział nie „mama” nie 
„tata” – ale słyszane od niego wulgarne przekleństwo, zaniemówił z wrażenia. W ciągu miesiąca 
wyrzucił wszystkie ordynarne słowa ze swego słownika. Uczynił to dla dziecka. To czego nie 
dokonały prośby ani matki, ani żony – dokonała miłość, prawdziwa troska o dobro maleńkiego 
synka.Nawrócenie dokonuje się w momencie znalezienia kogoś, dla kogo warto zmobilizować 
siły, by być dla niego dobrym. Jeśli się to stanie, serce wypełnia dobroć i rozlewa się nie tylko na 
tego kogo kocha, lecz na całe otoczenie.Oto Jan Chrzciciel zwraca się do nas z wezwaniem 
„Nawróćcie się... Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego”. Właśnie dla Niego. Nie 
dla siebie, ale dla Niego. Innymi słowy Jan pragnie, byśmy odkryli, że Bóg nas kocha, że 
przychodzi do nas, by nadać naszemu życiu pełny sens. On każdego z nas potrzebuje. I tego 
twórczego, podziwianego przez otoczenie i tego cierpiącego, zapomnianego, czasem 
odrzuconego nawet przez najbliższych. Jesteśmy Bogu potrzebni. Trzeba Mu pomóc w zbawianiu 
świata.„Nawróćcie się” to tyle samo, co zakochajcie się w Bogu. Gdy serce wypełni miłość, życie 
stanie się piękne i niezwykle wartościowe.


