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INTENCJE MSZALNE 19.12 – 25.12

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

IV NIEDZIELA ADWENTU           18 grudnia 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –19 GRUDNIA

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

17:00 +Brunon Borski

WTOREK –20 GRUDNIA

06:30 +  Feliks Konkel od
 mieszkańców ulicy Gospodarskiej

17:00 +  Anna Bigott w darze na 
urodziny oraz Bolesław

ŚRODA –21 GRUDNIA

6:30 +Feliks Konkel od mieszkańców 
ulicy Gospodarskiej

17:00 + Rodzice i bracia Krukowscy 
oraz Stanisław i Łukasz Necel

CZWARTEK - 22 GRUDNIA

06:30 +Genowefa Ciskowska od 
mieszkańców ulicy Gospodarskiej i 
sąsiadów

17:00 + Józef Jeka

 

PIĄTEK –23  GRUDNIA

06:30 + Ojciec Leon i teściowie 
Sirak

17:00 – Dziękczynno-błagalna z 
prośbą o Boże błogosławieństwo 
potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego, zdrowie duszy i ciała, 
opiekę Matki Boskiej, świętych 
patronów dla Katarzyny i rodziny  

SOBOTA –24 GRUDNIA

06:30 +Jan i Marcjanna Ceynowa

08:00 + Genowefa Ciskowska od 
mieszkańców ulicy Gospodarskiej 
i sąsiadów

21:00 + Jan i Genowefa Brezińscy 
od mieszkańców ulicy Korsarskiej 
i sąsiadów, znajomych

24:00 – Za parafian

NIEDZIELA – 25 GRUDNIA

08:00 + Bonifacy – 10 rocznica śmierci 
i Krzysztof Goyke

10:30 + Stanisław Dombke – 12 
rocznica śmierci

16:00  – Przez wstawiennictwo świętej 
Rodziny o zdrowie, opiekę i drogę do 
domu dla syna

 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, 

zgody, ciepła rodzinnego, radości; 
czego wszystkiego możemy doświadczyć  dzięki pięknej ich 

tradycji  i kryjącej się w nich rzeczywistej Bożej obecności i siły. 
Niech ten wyjątkowy czas wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

2017 przyniesie  jak  najobfitsze owoce świętości

                                               Ks. Sławomir Skoblik
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1 CZYTANIE: (Iz 7,10-14)
2 CZYTANIE: (Rz 1,1-7)
EWANGELIA: (Mt 1,18-24)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELE ADWENTU

18 GRUDNIA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

IV niedziela adwentu

1. Dziś IV Niedziela Adwentu bezpośrednio przygotowująca nas do Świąt Bożego 
Narodzenia. W dalszym ciągu zapraszam do udziału w roratach do 23 grudnia. W tym 
tygodniu odbędzie się konkurs na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany lampion i 
nagrodzimy dzieci, które wzięły udział we wszystkich roratach. Już dziś dziękuję 
wszystkim, którzy wzięli w nich udział i w ten sposób przygotowali się na Święta.

2. We wtorek o godz. 19:30 spotkanie opłatkowe grupy młodzieżowej.

3. Okazja do spowiedzi przedświątecznej 15 minut przed Mszami we wtorek dodatkowo w 
godzinach od 16:00 do 18:00. W tym dniu będą zaproszeni kapłani. W czwartek w 
godzinach od 11:00 do 13:00 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Plan 
spowiedzi przedświątecznej w dekanacie morskim wywieszony został także w 
gablotce.

4.W wigilię Msza święta o 6:30 i 8:00, o 21:00 Msza święta wigilijna, o północy Pasterka. O 
23:30 zapraszam na czuwanie przed Pasterką przygotowane przez naszą młodzież. W 
pierwszy i drugi dzień świąt Msze święte jak każdą niedzielę.

5. Pragnę poinformować, że wizytę duszpasterską rozpocznę w naszej parafii 2 stycznia. Z 
planem kolęd będzie można się zapoznać w świątecznym biuletynie i od przyszłej 
niedzieli w Internecie.

6. Chciałbym, aby w naszej parafii każdego roku dzień 6 stycznia był czasem wspólnego 
kolędowania. Zapraszam rodziny do wspólnego śpiewu w tym dniu na godzinę 17:00. 
Mile widziane instrumenty i soliści w poszczególnych klanach.

7. Pod chórem u radnych można złożyć podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską 
„Mama, Tata i Dzieci”. Celem inicjatywy jest zebranie jednego miliona podpisów 
popierających projekt prawa gwarantującego, że w prawie Unii Europejskiej 
małżeństwo będzie rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny i odpowiednio do 
tego będzie rozumiane pojęcie rodziny. Projekt też zawiera gwarancje, że UE nie 
będzie wpływać na rozumienie małżeństw w prawie wewnętrznym państw 
członkowskich.

8. Przy wyjściu można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego, biuletyn parafialny i 
kalendarz parafialny. Można nabyć jeszcze świece „Caritas” .

Życzę wszystkim owocnego przeżywania ostatnich dni adwentu. Wspólnie prośmy Boga, by 
nam na ten czas błogosławił.

Józef miał swoje życiowe plany. Chciał założyć rodzinę. Czekając na dzień ślubu z radością 
spoglądał na swoją narzeczoną – Maryję. Jego wizja życia nie odbiegała w niczym od tej, jaką 
mieli jego koledzy. Mimo głębokiej wiary, jaką posiadał, była ona przykrojona do 
doczesności. Chciał uczciwie przeżyć swoje lata, wychować dzieci, doczekać się wnuków i w 
poczuciu dobrze wykonanego obowiązku spocząć razem z przodkami w grobie.Interwencja 
Pana Boga zmieniła zupełnie jego plany i otwarła przed nim nową wizję sięgającą w 
wieczność. Bóg w ręce Józefa oddał swojego Syna i Jego Matkę, czyniąc go odpowiedzialnym 
za ich los na ziemi. Początkowo cieśla z Nazaretu niewiele rozumiał z tego czego Pan Bóg od 
niego oczekuje, ale w swej sprawiedliwości nie mógł Bogu powiedzieć: „nie”. Zgodził się na 
drogę wiodącą ku realizacji tej oszałamiającej wizji sięgającej w wieczność.Józef wiele słyszał 
o pięknie i doskonałości Mesjańskiego Królestwa, niejednego też dowiedział się od swojej 
żony Maryi, głęboko wtajemniczonej przez samego Ducha Świętego w plany zbawienia 
świata. Jedno długo pozostawało dla niego tajemnicą: dlaczego droga wiodąca do realizacji 
tej wspaniałej wizji jest tak trudna. Oto z Matką Mesjasza w ostatnich tygodniach ciąży musi 
wędrować z Nazaretu do Betlejem. Tam spotykają się z nieprzychylnym przyjęciem przez 
swoich krewnych, którzy dla ubogiego cieśli i jego małżonki nie znajdują nawet kąta na 
mieszkanie. Mesjasz, Syn Boga, rodzi się ostatecznie w stajni, a więc w warunkach 
urągających ludzkiej godności.Nam się wydaje, że do pięknego pałacu musi prowadzić droga 
równie piękna jak sam pałac – szeroka, równa, wygodna. Nie możemy sobie nawet 
wyobrazić, by do pałacu trzeba było brnąć po błocie, pokonywać przeszkody czasem 
przerastające możliwości człowieka. Do pałacu jedzie się pięknym powozem lub luksusowym 
samochodem. Droga i pałac stanowią jedną całość. Tymczasem Pan Bóg burzy to nasze 
wyobrażenie. Według Niego droga pierwszej klasy, szeroka i wygodna, wiedzie na krawędzi 
przepaści do wiecznego nieszczęścia. Natomiast droga ciasna, trudna, niedostępna prowadzi 
do pałacu wiecznego szczęścia.Dlaczego tak się dzieje? Bóg potraktował drogę jako narzędzie 
doskonalenia człowieka. W przeciwnościach, w pokonywaniu trudności dojrzewa serce 
człowieka do życia w wiecznym szczęściu. Tylko ten, kogo stać na trud, na poświęcenie –
zdoła dotrzeć do Domu Ojca.W świetle objawienia Bożego ludzie dzielą się na dwie części. 
Jedni wybierają radość samej podróży i dlatego decydują się na wędrówkę drogą wygodną. 
Ich nie interesuje cel, do którego zmierzają. Przeżycie piękna samej drogi jest tym celem. 
Drudzy wybierają wizję nowego życia jaką przed nimi roztacza Bóg i decydują się na 
pokonanie wszystkich trudności stromej drogi, byle dotrzeć do ziemi obiecanej.Adwentowe 
spotkanie ze świętym Józefem wzywa do głębszej refleksji nad własną wizją życia. Ku czemu 
zmierzamy? Czy jest to jedynie wizja wygodnej drogi zamknięta w doczesności, czy też jest to 
wizja, którą roztacza przed nami Bóg? A jeśli zdecydowaliśmy się na wędrowanie w stronę 
pałacu wiecznej szczęśliwości, który jest Domem naszego Ojca, czy jesteśmy gotowi na 
pokonanie przeciwności, które pojawią się na wiodącej do Niego drodze? Nie można inaczej 
udowodnić autentyczności swej wiary i miłości, jak tylko przez wierne trwanie na stromej i 
trudnej drodze prowadzącej do nieba. Objawił nam to sam Syn Boży, który powrót do Domu 
Ojca rozpoczyna w betlejemskiej stajni.


