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INTENCJE MSZALNE 12.12 – 18.12

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

III NIEDZIELA ADWENTU           11 grudnia 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –12 GRUDNIA

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

17:00 + Jan Ciskowski

WTOREK –13 GRUDNIA

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

17:00 +  Teściowie: Stefania i Michał

ŚRODA –14 GRUDNIA

6:30 + Jan i Genowefa Brezińcy od 
mieszkańców ul. Korsarskiej i 
znajomych i sąsiadów

17:00 + Marcjanna i Teodor Jeka

CZWARTEK - 15 GRUDNIA

06:30 + Genowefa Brezińska od II Róży

17:00 + Franciszka i Jan Plińscy

 

PIĄTEK –16  GRUDNIA

06:30 + Genowefa Brezińska od 
II Róży

17:00 +   Marcjanna Ceynowa

SOBOTA –17 GRUDNIA

06:30 + Ksiądz proboszcz 
Wiesław Wett od mieszkańców 
ulicy Kliprów

17:00 + Dziadkowie

NIEDZIELA – 18 GRUDNIA

08:00 +  Zofia, Willi i Wincenty 
Dettlaff

10:30 + Rodzice: Aniela i Feliks 
Ciskowscy

16:00  +  Babcia Małgorzata i 
dziadek Franciszek

Rok 2017 będzie w polskim Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Z tej 
okazji biskupi uczestniczący w 373. zebraniu plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski zatwierdzili list pasterski, który zostanie odczytany w 
grudniu.

Decyzję o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta 
biskupi podjęli podczas październikowego zebrania plenarnego KEP. 
Wniosek w tej sprawie skierowali do hierarchów s. Krzysztofa Maria Babraj, 
przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz Wojciech 
Bystry, przewodniczący Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta.
Rok Świętego Brata Albetra rozpocznie się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 
100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia 
Pańskiego. Jak wskazuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki, inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją 
ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i 
obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
W 2017 roku przypada też 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. 
Brata Alberta. Ta pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa wspierająca 
bezdomnych zajmuje się prowadzeniem schronisk i noclegowni, prowadzi 
kuchnie i łaźnie, organizuje również szkolenia dla pracowników i 
wolontariuszy.

Również Sejm ustanowi rok 2017 rokiem Adama Chmielowskiego - św. 
Brata Alberta. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w maju br. Komisja Kultury i 
Środków Przekazu Początkowo rozważany był rok 2016, w którym 
przypadała setna rocznica śmierci świętego społecznika pracującego 
wśród najuboższych na przełomie XIX i XX wieku, jednak na prośbę 
Konferencji Episkopatu Polski przeniesiono ten projekt.
Podczas Roku Świętego Brata Alberta w całej Polsce organizowane będą 
wystawy i spotkania przypominające działalność Adama Chmielowskiego. Z 
tej okazji w maju na Jasnej Górze odbędzie się nocne czuwanie wspólnot 
albertyńskich, zaś w czerwcu w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II 
odprawiona zostanie Msza z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.

źródło http://www.deon.pl/



1 CZYTANIE: (Iz 35,1-6a.10)
2 CZYTANIE: (Jk 5,7-10)
EWANGELIA: (Mt 11,2-11)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 
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               Ks. Sławomir Skoblik

III niedziela adwentu

1.  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób w 
uroczystość odpustową ku czci świętej Barbary. Dziękuję także za przygotowanie 
tradycyjnego świętego Mikołaja.

2. Dzisiejszą niedzielą, nazywaną w liturgii Niedzielą Gaudete – Niedzielą Radości, 
rozpoczynamy III Tydzień Adwentu. W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w 
roratach, które w naszej parafii odprawiane są codziennie od poniedziałku do soboty. 
Okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej 15 minut przed Mszą św oraz 20 
grudnia (wtorek) od 16:00 -18:00. W tych godzinach będą zaproszeni kapłani. Do 
udziału we wspólnych roratach zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

3. W te dni wspominamy Wydarzenia Grudniowe: rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, rocznicę gdańskich wydarzeń grudniowych a 17 grudnia rocznica 
wydarzeń gdyńskich tzw. „Czarnego Czwartku”.

4. W tym tygodniu przypada we wtorek wspomnienie świętej Łucji, w środę świętego Jana 
od Krzyża.

5. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, u radnych z tyłu 
kościoła ostatnie świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy Dzieciom” i 
kalendarze parafialne.

6. Dziś taca budowlana, w przyszłą niedzielę wraz z radnymi zbieramy do puszek na 
budowę naszego kościoła w Parafii świętego Wawrzyńca w Gdyni – Wielkim Kacku, 
zatem w przyszłą niedzielę Mszom świętym będzie przewodniczył ojciec Jordan. Trwa 
cały czas ocieplanie sufitu i prace nad kostnicą i zakrystią. Kto by chciał zobaczyć 
inwestycje na zapleczu kościoła, to zapraszam.

7.  Odwiedziny chorych z Komunią świętą przed świętami 22 grudnia w godzinach od 
11:00 do 13:00.

8. W naszej parafii spowiedź przedświąteczna (obecni będą kapłani spoza parafii) we 
wtorek 20 grudnia w godzinach od 16:00 do 18:00, rano od  9:00 do 10:00 – tylko 
ksiądz Proboszcz. 

Spowiedź też codziennie przed Mszą świętą.

Spowiedź w sąsiednich parafiach dekanatu morskiego:

Władysławowo: 19 grudnia od 10:00 do 12:00 i od 15:30 do 19:00.

Chałupy: 21 grudnia od 15:30 do 17:00.

Nikogo z ludzi Chrystus tak nie pochwalił jak Jana syna Elżbiety i Zachariasza. Nawet o swojej 
mamie nie wypowiedział publicznie tak pięknych i ciepłych słów jak o nim.Łączyło ich nie tylko 
pokrewieństwo, lecz i przyjaźń. Znał jej tajniki ich wspólny uczeń Jan, syn Zebedeusza, autor 
czwartej Ewangelii. Jan obserwując wzrost popularności Jezusa cieszy się i – jak przystało na 
dobrego przyjaciela – dobrowolnie ustępuje Mu miejsca.Pismo Święte niewiele mówi o 
konkretnych wymiarach przyjaźni Jana z Chrystusem. Wiemy jedynie, że więzy tej przyjaźni 
zostały już zadzierzgnięte w spotkaniu ich matek: Elżbiety i Maryi, gdy były w stanie 
błogosławionym. Skoro matki łączyły nie tylko więzy krwi, lecz i wielka przyjaźń, nie należy się 
dziwić, że ich synowie spotkali się na tej samej płaszczyźnie. Kto wie czy Jan nie był najbliższym 
przyjacielem, jakiego Chrystus posiadał na Ziemi. Łączyła ich bowiem wspólna misja. Jan miał 
przygotować teren pod działalność Jezusa. Uczynił to dobrze. Jego misja dobiegła końca i siedział 
w więzieniu oczekując na wyrok. Jezus wiedząc, że dni przyjaciela są policzone, wypowiada pod 
jego adresem słowa pochwały: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela”.W adwencie Kościół wzywa nas do spotkania z Janem Chrzcicielem i głębszej 
refleksji nad tajemnicą przyjaźni. Jest ona skarbem, jednym z nielicznych, o który warto na Ziemi 
zabiegać, ułatwiającym spotkanie z Bogiem. Przyjaźń jest dojrzałą formą miłości, opartą na 
współpracy i umiłowaniu prawdy.Nie każda miłość ma odwagę zamienić się w przyjaźń. W 
miłości ludzie spotykają się twarzą w twarz, spoglądają sobie w oczy, ma ona coś z wzajemnej 
„adoracji”. Miłości grozi egoizm we dwoje. Przyjaciele spotykają się ramię w ramię, zapatrzeni są 
nie w siebie, lecz w zadania, jakie mają do wykonania. Przyjaciół łączy wspólny cel. Jeden 
drugiemu pragnie pomóc w wykonaniu życiowego zadania.Ktokolwiek poszukuje przyjaciela, 
winien wzrok skierować na ludzi zapracowanych, dźwigających ciężar odpowiedzialności. 
Pragnienie uczestniczenia w trudzie jednego z nich jest znakiem gotowości na spotkanie 
przyjaciela. Nie musi to być pomoc bezpośrednia, może być zawarta w życzliwości, modlitwie, 
ofierze, ale jakaś forma współpracy musi być. Człowiek leniwy nie może być przyjacielem.Drugim 
elementem nieodzownym w przyjaźni jest wspólne umiłowanie prawdy. Przyjaźń opiera się na 
zawierzeniu, a ono jest możliwe wyłącznie w oparciu o prawdę. Ta podobna postawa wobec 
prawdy łączyła Jana Chrzciciela z Chrystusem. Jeden i drugi prawdę swych słów pieczętuje 
męczeńską krwią. Tylko ten, kto ceni prawdę wyżej niż doczesne życie, może być niezawodnym 
przyjacielem.W adwentowym przygotowaniu do ponownego przeżycia tajemnicy przyjścia Syna 
Bożego na ziemię warto zastanowić się nad dziejami naszych przyjaźni w życiu. Czy przyjaciela 
szukam? Czy go znalazłem? Czy nie straciłem z własnej winy? Warto też odkryć związek udanych 
i nieudanych przyjaźni z naszym dorastaniem do spotkania z Bogiem. Jezus w każdej Mszy 
świętej wyznaje nam: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi (...) Już was nie nazywam sługami (...), 
ale nazwałem was przyjaciółmi”. Boże Narodzenie to pamiątka narodzin naszego Przyjaciela. Czy 
może być piękniejszy dzień w roku?


