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INTENCJE MSZALNE 18.12 –25 .12

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 18 Grudnia

06:30 + Stefan, Maria, Franciszek 
Plinscy i zmarli z rodziny 

17:00 +  Brunon Borski

Wtorek  19 Grudnia
            
06:30 – Dziękczynna za miniony rok 

17:00 – Do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy z podziękowaniem i prośbą o 
zdrowie i łaski dla całej rodziny

Sroda 20 Grudnia

   
06:30 + Wanda Kortas

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

Czwartek 21 Grudnia
        

06:30 + Wanda Kortas od siostry Róży, 
Zofia i Wiktor

17:00  – Do Matki Boskiej 
Swarzewskiej o zdrowie i opiekę z 
okazji urodzin

Piątek  22 Grudnia
   
06:30 – Rezerwacja 

17:00 + Stanisław Hincke w rocznicę 
urodzin, Tekla, Antoni, Anna i Stanisław, 
rodzeństwo z obojga stron

 Sobota 23 Grudnia
             
06:30 +  Feliks, Józef, Anna Konkel

17:00 + Ojciec Leon

 IV Niedziela Adwentu
24 Grudnia

08:00  +  Rodzice: Anna i Stanisław oraz 
zmarłe siostry
  
10:30 + Józef Jeka

21:00 + Józef i Maria Sałek

24:00 +  Jan i Marcjanna Ceynowa

Poniedziałek 25 Grudnia Boże 
Narodzenie

08:00 +  Genowefa Brezińska z racji 80 ur., 
Jan Breziński

10:30 + Z rodziny Dombke: Stanisław w 
rocznicę śmierci i Teresa

16:00 – Złote Gody Krystyny i Bolesława 
Doering

16:00 + Stanisław i Alina Ciskowscy, 
Mateusz i Salomea Grzegórscy, Jan Bekisz 

 

Praca u podstaw

Niewiele się zmieniło od czasów Jana Chrzciciela. Kryzysy nadal dręczą poszczególnych 
ludzi, całe społeczeństwa i narody. Nadal też trzeba podejmować wprost heroiczne 
wysiłki w celu ich przezwyciężania. Jan jest jednym z nielicznych specjalistów od 
wychodzenia z kryzysów. Przyszło mu żyć w sytuacji głębokiego kryzysu zarówno 
politycznego, społecznego, jak i religijnego, który objął życie narodu wybranego. Trzeba 
było wskazać drogę wyjścia. Jan czyni to w sposób bezbłędny. Jego zdaniem jest tylko 
jedna droga przezwyciężania kryzysu — droga pracy u podstaw. Nie pomogą żadne, nawet 
najpiękniejsze hasła, długie dyskusje, szczegółowo wypracowane programy, jeśli nie 
przekona się człowieka, że on sam musi być lepszy. Wszelkie kryzysy mają swe źródło w 
sercu człowieka. Jeśli uda się udoskonalić serce, kryzys zostanie przełamany; jeśli nie, 
kryzys się pogłębi.

Praca u podstaw łączy się nierozerwalnie z ukazaniem gwiazdy nadziei lepszego jutra. To 
dla tego radośniejszego jutra człowiek może zmobilizować swe siły i stać się lepszym.

Zdumiewający jest jednak fakt, że samo przygotowanie do spotkania z Mesjaszem 
koncentrowało się na gruntownym przeobrażeniu życia doczesnego. Czegóż to bowiem 
Jan wymagał? Długich modlitw? Częstszego chodzenia do świątyni? Dodatkowych składek 
na budowę pomników? Nie. Od urzędników domagał się uczciwości; od zbierających 
podatki — sprawiedliwości; od żołnierzy — unikania przemocy; od wychowawców —
umiłowania prawdy; od sprawujących władzę — przestrzegania prawa moralnego; od 
każdego człowieka — umiejętności podzielenia się tym, co posiada, z braćmi, którym 
brakuje środków do życia.

Jan jest wielkim realistą. Wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwości człowieka. 
Traktuje uczciwość jako najbardziej podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam 
gdzie brakuje wartości moralnych, żaden kryzys — ani polityczny, ani społeczny, ani 
gospodarczy, ani religijny — nigdy nie zostanie przezwyciężony. Moralnie wartościowy 
człowiek spełni dobrze wszystkie swoje obowiązki, a wówczas społeczeństwo może na 
niego liczyć, może darzyć go swoim zaufaniem i z radością korzystać z owoców jego pracy 
wiedząc, że są one zawsze solidne.

Jan Chrzciciel jest specjalistą od wychodzenia z kryzysów, a jego program pracy u podstaw, 
w historii przezwyciężania kryzysów, jawi się jako trwała wartość. Kryzys życia religijnego 
należy do najgłębszych i najtrudniejszych kryzysów, jakie dotykają serca człowieka. Droga, 
jaką wskazuje Jan, jest jedyną drogą wyjścia. To sam Bóg domaga się od człowieka pracy u 
podstaw. Pierwsze wezwanie łaski jest zawsze apelem o oczyszczenie serca. Jak nikt z nas 
nie wlewa mleka do brudnej butelki, tak Bóg nie wypełni świętością serca nieczystego. 
Oczyszczanie serca to właśnie praca u podstaw.

Kryzysy pojawiają się wówczas, gdy serca ludzkie są tak zanieczyszczone, że w danym 
społeczeństwie czy narodzie nie ma w czym przechowywać wielkich wartości. Dopóki nie 
uporządkuje się serc, dotąd nie ma mowy o jakiejkolwiek perspektywie nowego i 
lepszego jutra. Za serce zaś jest odpowiedzialny każdy indywidualnie. W tym wypadku 
odpowiedzialność zbiorowa nie istnieje. Kto zatem chce zobaczyć lepsze jutro, winien 
dobrze przemyśleć wskazania Jana Chrzciciela i rozpocząć pracę u podstaw —
doskonalenie swego serca. Jego własna doskonałość zacznie stopniowo rzutować na 
doskonałość jego pracy, a ta z kolei zadecyduje o ubogaceniu społeczeństwa. Wartościowy 
lekarz z troską zajmie się każdym pacjentem, wartościowy nauczyciel dobrze wychowa 
nowe pokolenie, wartościowy budowniczy postawi dom, który będzie wymagał 
pierwszego remontu dopiero za lat trzydzieści. Droga wyjścia z kryzysu zostanie otwarta.

Ks. Edward Staniek



1 CZYTANIE: (Iz 61,1-2a.10-
11)
2 CZYTANIE: (1 Tes 5,16-24)
EWANGELIA: (J 1,6-8.19-28)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA III NIEDZIELE ADWENTU
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III Niedziela Adwentu

● 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 we wtorek i środę 15 minut przed Mszą świętą ranną 
i wieczorną oraz 21.12 (czwartek) od 16-18. W czwartek w tych 
godzinach będą zaproszeni kapłani.

● U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, w 
zakrystii ostatnie świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej 
Pomocy dzieciom” i opłatek.

● W przyszłą niedzielę Wigilia. Msze święte z liturgią IV niedzieli 
adwentu o godzinie 8.00 i 10.30. Nie będzie Mszy świętej o godzinie 
16.00. Msza święta wigilijna przynależna do Uroczystości Bożego 
Narodzenia o godzinie 21.00. O północy Pasterka. W pierwszy i drugi 
Dzień Świąt Msze święte jak w każdą niedzielę. Udział w  Mszy świętej 
wigilijnej i Pasterce nie zwalnia z uczestnictwa we Mszy świętej 
niedzielnej w dniu 24 XII. Taca z Pasterki tradycyjnie jest przeznaczona 
na Dom Samotnej Matki w  Gdańsku-Matemblewie

● W minioną niedzielę podczas XVIII Dnia modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy na ten cel 534 złotych. Dziękuję 
tym, którzy składanymi ofiarami w się w tę zbiórkę włączyli. Dziękuję za 
ofiary złożone przy opłatku.

● Kolęda w naszej parafii rozpocznie się 2 stycznia. Podobnie, jak w 
zeszłym roku na 6 stycznia planowane jest rodzinne kolędowanie.

●  W oktawie Bożego Narodzenia biuro parafialne nieczynne.
●  W tym tygodniu pożegnaliśmy Romana Plinskiego, l. 50 z ul. 

Zagrodowej.

Zapraszając do dobrego przeżycia ostatniego tygodnia adwentu m. in. 
poprzez spowiedź przedświąteczną, życzymy wszystkim dobrego tygodnia 
i wytrwania w adwentowych postanowieniach. Prośmy Boga, by nam 
błogosławił. 

Ks. Sławomir Skoblik

  Spotkania opłatkowe grup i wspólnot

Czas świąteczny jest sposobnością, aby zatrzymać się na 
chwile i we wspólnotach i grupach duszpasterskich 
działających przy naszej parafii, spotkać się z braćmi i 
siostrami w wierze.

Te spotkania mają na celu świętowanie jednego z 
najważniejszych wydarzeń  zbawczych, a więc Narodzin  
Bożej Dzieciny. Spotkania to również czas składania 
sobie życzeń świątecznych i podzielenia się tradycyjnym 
opłatkiem.

●  7 stycznia – opłatek Różańca: godzina 14.15
    
● 21 stycznia – opłatek ministrantów: godzina 11.30
    
● 22 stycznia – opłatek chóru: godzina 19.00
    
● 23 stycznia – opłatek grupy młodzieżowej godzina 

     19.00
    
● 24 stycznia – opłatek Rady Parafialnej, godzina 19.00
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