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INTENCJE MSZALNE 26.12 –31 .12

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Wtorek  26  Grudnia
            Św. Szczepana

08:00 + Brunon Hincke

10:30 + Maria i Antoni Kulik

16:00 – Dziękczynna z okazji 1 
rocznicy ślubu

Sroda 27 Grudnia
Św. Jana Apostoła

08:00 + Paweł i Julianna Glembin

Czwartek 28 Grudnia
    Św. Młodzianków

08:00 + Anna Wierzbowska w 
rocznicę śmiercioraz Wanda

Piątek  29 Grudnia
   
08:00 + Leon i Halina Dettlaff

Sobota 30 Grudnia
             
08:00 + Jan Glembin w 1 rocznicę 
śmierci 

17:00 – (rezerwacja)

17:00 – W intencji księdza 
proboszcza od Żywego Różańca

  Niedziela św. Rodziny z 
Nazaretu 

31 Grudnia

08:00  – O Boże 
błogosławieństwo w rodzinie 
Marii i Pawła 
  
10:30 + Bonifacy i Krzysztof 
Goyke

16:00 – Dziękczynna z okazji 10 
rocznicy ślubu Katarzyny i Piotra

16:00 +  Zofia Stasiak Kropp w 3 
rocznicę śmierci 

 

Przeżywamy ten rok duszpasterski pod hasłem: 
„Duch, który umacnia miłość”. W tle tych słów 

życzę Drogim Parafianom i tym, którzy będą z nimi 
celebrować święta Bożego Narodzenia wiele 
miłości, ciepła, radości, która promieniuje z 

betlejemskiej groty.  Niech czas spotkań 
rodzinnych, śpiewu kolęd, szczerze 

wypowiedzianych życzeń, związanych i z 
przebaczeniem i wzajemnym dziękczynienie 
będzie punktem odniesienia do przeżywania 

wszystkich dni nowego 2018 roku i tych 
podniosłych i tych szarych, codziennych.  

Ks. Sławomir Skoblik



1 CZYTANIE: (2 Sm 7,1-5.8b-
12.14a.16)
2 CZYTANIE: (Rz 16,25-27)
EWANGELIA: (Łk 1,26-38)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELE ADWENTU

24 GRUDNIA 2017 r. 

 

IV Niedziela Adwentu

● Dziś IV Niedziela Adwentu bezpośrednio przygotowująca nas do 
Świąt Bożego Narodzenia. Bowiem w dniu dzisiejszym wigilia. Nie 
ma mszy świętej o 16.00. O 21.00 Msza święta wigilijna, o północy 
Pasterka. O 23.00 zapraszam na czuwanie przed Pasterką 
prowadzone przez naszą młodzież. W pierwszy i drugi dzień świąt 
Msze święte jak każdą niedzielę. W drugi dzień świąt o godzinie 
10.30 trzech kandydatów na ministranta przyjmie uroczyście komżę.
   

● W oktawie biuro parafialne nieczynne. Od wtorku do piątku Msza 
święta poranna o godzinie 8.00. W sylwestra i Nowy Rok Msze 
święte jak w każdą niedzielę.
 

● Pragnę poinformować, że wizytę duszpasterską rozpocznę w naszej 
parafii 2 stycznia. Z planem kolęd można się zapoznać w gablotce i 
w internecie. Przy skarbonce wyłożone są biuletyny z zeszłej 
niedzieli z wkładką o terminach kolęd.
  

● Przy wyjściu można nabyć nowy numer podwójny Gościa 
Niedzielnego, biuletyn parafialny. Świec „Caritas” już nie ma. Kwotę 
200 złotych, pozyskaną ze sprzedaży świec, przekazałem s. Adzie 
na obiady, wydawane w stołówce parafialnej we Władysławowie.
   

● Każdego roku dzień 6 stycznia jest czasem wspólnego kolędowania. 
W tym dniu zapraszam rodziny do wspólnego śpiewu kolęd o 
godzinie 17.00. Mile widziane instrumenty i soliści w 
poszczególnych klanach.
   

●  Bardzo dziękuję darczyńcom choinek i Panom, którzy społecznie 
przygotowali dekorację kościoła.

Ks. Sławomir Skoblik

  

Podzielić się własnym sercem

Zbliża się dzień, w którym podejdziemy do swoich bliskich i znajomych z ręką wypełnioną 
chlebem, by złożyć im życzenia. Dzieląc się opłatkiem, dzielimy się własnym sercem. Takie 
bowiem znaczenie posiada obrzęd dzielenia się wigilijnym chlebem. Warto przy tej okazji 
zastanowić się głębiej nad tajemnicą naszego serca. Chodzi o trzy prawdy.Pierwsza dotyczy 
jego podziału. Serce ludzkie posiada zdumiewającą właściwość: rośnie i doskonali się 
wówczas, gdy dobrowolnie się rozdaje. Im więcej się dzieli, tym bardziej wzrasta. Taka jest 
jego natura.W wigilijną noc wspominamy ten niepojęty gest Boga, który podzielił się z nami 
swoim własnym sercem, oddając w nasze ręce swego jedynego Syna. Ten zaś z kolei podzielił 
się z nami swoim sercem, zamieniając je w chleb i zapraszając do jedzenia: „Bierzcie i jedzcie 
z niego wszyscy...” Wspomnienie owej niepojętej miłości Boga wzywa nas do wyjścia w 
stronę drugiego człowieka z chlebem w ręku. Syn Boży od dwudziestu wieków codziennie 
dzieli się swoim sercem z milionami ludzi na całej ziemi i nic z Jego serca nie ubywa, wciąż 
jest ono pełne doskonałości. Szczęśliwy, kto przezwyciężył lęk i zdecydował się na 
obdarowywanie własnym sercem innych. W tym dziele już mu nikt nie przeszkodzi, odkrył 
bowiem najprostszą drogę do ustawicznego doskonalenia siebie samego, do prawdziwego 
szczęścia.

Druga prawda: Każde ludzkie serce jest dobre. Każde bowiem jest dziełem samego Boga, a z 
Jego rąk nie może wyjść nic niedoskonałego. W wigilijny wieczór trzeba tę prawdę dostrzec. 
Dobre jest serce narkomana. Dobre serce posiada ojciec robiący awanturę w domu i dobre 
serce posiada złodziej. Dobre serce otrzymał od Boga zdrajca i dobre serce otrzymał zabójca. 
Każdy z nich w wigilijny wieczór winien sobie uświadomić, że otrzymał od Stwórcy serce 
dobre, stworzone na wzór dobrego Serca Boga.Złe czyny, jakich się dopuszczają, wynikają 
jedynie stąd, że swoim sercem nie chcą się dzielić z nikim. To nie serce jest złe, to egoizm 
uczynił z niego niejadalną i niepodzielną bryłę lodu. Wystarczy jednak, by właściciel 
lodowatego serca zaczął się nim dzielić z innymi, a natychmiast okaże się, że jest ono 
prawdziwie dobre. Jeśli pijak zechce ubogacić swym sercem innych, to nigdy nie poda im 
swego serca zanurzonego w alkoholu; wie bowiem, że jest ono wówczas samym 
nieszczęściem. Jeśli awanturujący się ojciec podejdzie do dzieci i żony z sercem w ręku, jak 
podchodzi się z białym opłatkiem, to jego najbliżsi zobaczą w nim kochającego tatę. Jeśli 
złodziej zacznie swe serce rozdawać, z łatwością odkryje, że w dawaniu jest tysiąc razy więcej 
szczęścia, niż w przywłaszczaniu cudzej własności. Gdy zabójca zdecyduje się na to, by 
własnym życiem ubogacać innych, to na pewno nie będzie ich niszczył.Serce nasze, jako 
dzieło Boga, jest dobre. Cóż prostszego, jak ubogacać nim innych. To jest w zasięgu 
możliwości każdego człowieka. Każdego stać na to, aby był dobry.

Trzecia prawda: Serce trzeba dzielić mądrze. Tu tkwi trudność. Na szczęście Ewangelia podaje 
idealne rozwiąznie. Radzi oddać serce w ręce samego Boga. Niech On je dzieli tak jak chce, 
kiedy chce i komu chce. Tak uczyniła Maryja. Bóg podzielił się z Nią swoim sercem, a Ona 
natychmiast oddała swoje serce w Jego ręce. „Oto ja służebnica Pańska”. Odtąd Bóg 
obdarowywuje Jej sercem pokolenia, uszczęśliwiając miliony ludzi. Przy takim rozwiązaniu, 
naszego serca nikomu nie zabraknie. Pan Bóg będzie nim ubogacał wielu, a ono nie tylko nie 
będzie maleć, lecz będzie wzrastać.Niech tajemnica serca, odkryta w wigilijny wieczór, stanie 
się dla wszystkich ludzi dobrej woli kluczem otwierającym drogę do szczęścia w nowym roku.

Ks. Edward Staniek
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