OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Roraty (w górnym kościele) od poniedziałku do soboty o 6:30. Dzieci i młodzież
zapraszamy na roraty od poniedziałku do
piątku.
2. Przez cały pierwszy tydzień adwentu,
podczas rorat w prezbiterium będzie wystawiony kosz, do którego można przynosić zabawki i słodycze „na Mikołaja” dla
dzieci z potrzebujących wsparcia rodzin
naszej parafii.
3. Od jutra Msze św. w dni powszednie
będą odprawiane w dolnym kościele.
4. W tym tygodniu przypada 1 czwartek m
-ca – Godzina Święta o 18:00. Msza św.
Wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie o godz. 18:30. 1 piątek m-ca – Msza
św. wotywna o NSPJ o 7:30 i 18:30, Msza
św. dla dzieci o 17:00, spowiedź podczas
każdej Mszy św. oraz od 16:30.
5. Msza św. Wspólnoty Kaszubów we wtorek o 17:00 w dolnym kościele.
6. Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca w
środę o godz. 17:00.
7. W przyszła niedziele (9.12) na Mszy Św.
o 9.30 poświęcenie medalików dla dzieci
klas III
8. Od poniedziałku rozpoczynamy kolędę,
czyli wizytę duszpasterską. Kolędować
będziemy codziennie od 16:00, w soboty i
niedziele od 15:00. Plan kolędy na miesiąc
grudzień znajdziemy w gablocie z ogłoszeniami (przy wyjściu z kościoła od strony
wieży) oraz na stronie internetowej naszej
parafii. Mieszkańców ulic nieujętych w
planie kolęd odwiedzimy w styczniu. Plan
kolęd na styczeń podamy przed Świętami.
(Pamiętajmy o należytym przygotowaniu
wizyty duszpasterskiej: o przykryciu stołu
białym obrusem, zapaleniu świec obok
krzyża, przygotowaniu wody święconej i
kropidła).

9. W czasie Adwentu, z racji wizyt duszpasterskich nie będzie spowiedzi podczas wieczornych Mszy św.
10 Przez cały Adwent rozprowadzane będą
świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom (6 zł i 16 zł). Świece można
nabyć dzisiaj przy wyjściu z kościoła (po Mszy
o 16:00 i 19:00 świece do nabycia tylko w zakrystii).
11. Parafialna grupa Caritas organizuje zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin z naszej
parafii. Każdy kto chciałby przyłączyć się do
tej szlachetnej akcji, może otrzymać dzisiaj od
pań z naszej Caritas siatki, które wypełnione
żywnością, należy przynieść (tydzień później)
do salki Caritas (w dolnym kościele za ołtarzem).
12. Jeżeli do kogoś nie dotarli panowie z poświęconym opłatkiem na stół wigilijny, to jest
on do nabycia w zakrystii lub biurze parafialnym.
13. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Dostępne są w sali św. Wojciecha.
14. W sobotę (08.12) będziemy obchodzić
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msze św. zostaną odprawione jak w dzień
powszedni.
15. Zmarli nasi parafianie: + Mieczysław Gąsiorowski (84), + Henryk Rusiecki (88),
+ Jarosław Przybylski (84), + Zbigniew Siesicki
(84), + Stanisław Dubowski (65),
+ Wanda Czarnecka (88), + Maria Kubacka
(81).
KOLĘDA
W najbliższym tygodniu:
3.XII – Ul. Obrońców Wybrzeża (O.W) 10 A;
10 B; 10 C, 10 D
4.XII — O.W 8 B; 8 C; 8 D
5.XII – O.W 8 A; 6 C; 6 D
6.XII – O.W. 6 A; 6 B; 4 D
7.XII – O. W. 4 B; 4 C
8.XII – O.W. 4 A; oraz 7; 11; 17.
9.XII – O. W. 15; 23; 25 A; 25 B.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Uważajcie na siebie”
Boże Narodzenie — te najpiękniejsze, pełne radości i
nadziei święta zobowiązują wszystkich chrześcijan do
osobistego przygotowania. Dlatego też rozpoczynamy
dziś Adwent, czas radosnego i zarazem refleksyjnego
oczekiwania na przyjście Zbawiciela! Słowem kluczem
każdego Adwentu są ipsissima verba (słowa samego
Chrystusa) Mistrza: „Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie”. Co one tak naprawdę oznaczają? Jak przygotować się na przyjęcie Syna Bożego? Odpowiedź daje dziś
sam Jezus. Na początek wzywa każdego: „Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa”. Serce ociężałe oznacza wnętrze człowieka, który nie jest w stanie wznieść swych modlitw ku
Bogu. To człowiek, który będąc zniewolony, nie chce, nie
potrafi myśleć według Bożych przykazań. Obżarstwo i
pijaństwo są tutaj symbolami stylu życia, w którym nieumiarkowanie oraz brak roztropności są głównymi zasadami postępowania. Warto w tym miejscu przytoczyć
pouczającą anegdotę. Kiedyś do lekarza przyszedł milioner i zaczął się nad sobą użalać: że budzi się z bólem głowy, że cierpi na migrenę, że po jedzeniu jest mu strasznie
niedobrze. Lekarz po chwili przerwał potok jego słów i
zapytał: „Proszę mi powiedzieć, co pan zjadł dziś na
obiad?”. Odpowiedź była rozbrajająca: „Nic szczególnego:
najpierw na przystawkę pasztet z zająca, później zupę
cebulową, potem sznycel paryski z ananasem, pieczeń z
jelenia z winnym sosem... Czegóż mi brakuje?”. W odpowiedzi usłyszał słowa lekarza: „Wiem, brakuje panu drugiego żołądka”. W tej krótkiej historii można znaleźć ważne ewangeliczne przesłanie: „Zachowaj umiar!”. Adwent
ma być czasem umiaru we wszystkich wymiarach aktywności człowieka. Umartwienie stanowi ważny element
przygotowania na przyjście Zbawiciela. Pomyślmy o tym
w chwili, gdy do głosu dojdzie nie rozsądek, ale nieokiełznana emocja.
Ks. J. Mastalski

ADWENT - CZAS PRZYJŚCIA
Adwent to świt.
Adwent to mała izba w domu cieśli, gdzie zjawił się jego żonie archanioł, którego
imię Gabriel znaczy
„Zwiastujący człowieka”. /
Jakże ten adwent znają
wszystkie matki/.
Adwent to liturgia.
Adwent to nasze życie.
Adwent to nasza śmierć.
Adwent to nasze zmartwychwstanie.
Adwent to ostateczne przyjście Chrystusa.
Adwent to c z a s .
Czas dopełniania się i zbliżania,
czas wzrostu i rozwoju,
czas oczekiwania i tęsknoty,
czas przychodzenia tego,
który jest zawsze, znajomy i
nieznany,
czas cierpliwości - być wytrwałym w trudnościach,
czas ufności i radości,
czas naszego powrotu –
zmienić się,
czas proroctwa i czas świadectwa,
czas nocy,
pora świtu.
Ks. Wojciech

INTENCJE MSZALNE 3.12—9.12.2018
PONIEDZIAŁEK 3.12
6:30 + Halina Lachowicz (3)
6:30 + Krystyna Wiczling
7:00 + Magdalena Czapska w 15 r. śm.
7:00 + Leszek Uzdowski w 3 r. śm.
7:00 + Teresa Gawlik wm-c po pogrzebie
7:30 ++ Antonii w 15 r. śm. oraz rodzice
7:30 ++ Zofia, Czesław i rodzice z obojga stron
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa i
Beaty z dziećmi
WTOREK 4.12
6:30 + Halina Lachowicz (4)
6:30 + Teresa Pawłowska w 1 r. śm.
7:00 + Barbara Tyborowska
7:00 ++ Franciszek, Waleria, Stanisław, Franciszek i
Jadwiga
7:00 + Marta Kamińska w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Regina i Bernard i zmarli z rodziny
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary w dniu imienin
18:30 + Za spokój duszy śp. Barbary Skrzypek w dniu
jej imienin
ŚRODA 5.12
6:30 + Halina Lachowicz (5)
6:30 ++ Jan Wiśniewski w 29 r. śm. oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
7:00 + Agata w 27 r. śm.
7:00 + Janina Budka w m-c po pogrzebie
7:30 + Zdzisław Grabiński, Walentyna i Wacław Pietrzak, Lidia Turek, Leokadia i Józef Turek oraz Edward,
Marian, Andrzej, Czesław z rodziny Turek
7:30 ++ Alina Feterska i jej rodzice
17:00 Msza św. różańcowa
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
św. Michała Archanioła, w intencji animatora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej parafii oraz rycerzy i ich rodzin
CZWARTEK 6.12
6:30 + Halina Lechowicz (6)
6:30 + Zenobia Truszkowska w m-c po pogrzebie
7:00 ++ Syn Zbigniew Dębski w 1 r. śm., mąż Józef w
18 r. śm., mama Antonina i zmarli z rodziny
7:00 + Antonii Kołtun w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Ludwik Zuber, Anna i Wanda
7:30 ++ Barbara Rost w 32 r. śm., Leon, Alfons, Czesław Rostowie, Edward Gałecki, Władysława i Antonii
Garliccy

18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
dla członków i sympatyków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna oraz za
zmarłych członków Straży Honorowej
PIĄTEK 7.12
6:30 + Halina Lachowicz (7)
6:30 ++ Aniela i Bogusław Bogdan
7:00 ++ Rodzice: Stefania i Teofil Stypółkowscy,
bracia i zmarli z rodziny
7:00 + Bartosz Cieślik w m-c po pogrzebie
7:30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny,
całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30 ++ Leokadia i Stanisław, rodzice i rodzeństwo
z obojga stron
17:00 Za syna Tomasza w intencji Bogu wiadomej
18:30 ++ Antonina i Mieczysław Sułko
SOBOTA 8.12
6:30 + Halina Lachowicz (8)
6:30 ++ Mama Genowefa Piskorz w 11 r. śm., tata
Jakub i bracia: Janusz, Józef, Stefan
7:00 ++ Marian, Zofia
7:00 ++ Maria i Michalina
7:30 O opiekę Matki Bożej Królowej Zakonu Serafickiego dla wszystkich chorych członków wspólnoty
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
7:30 ++ Wacława Wrzeszcz w 19 r. śm. , Karol i
rodzice z obojga stron
18:30 + Maria, Stanisław, Stefania, Stanisław
NIEDZIELA 9.12
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 + Irena Radej w 18 r. śm.
9:30 ++ Franciszek, Maria, Roman Kwiatek, Władysław, Leokadia, Kazimierz Zdunek
11:00 Za parafian.
12:30 ++ Roman Wojtala w 8 r. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz zmarli z rodziny
16:00 55-lecie ślubu: Halina i Stanisława Wojtaś z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla jubilatów i całej rodziny
19:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla rodziny Brzezińskich
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Halina Lachowicz (9)
8:30 Za Stanisława Wiśniewskiego w 18 r. śm. o
Miłos. Boże oraz za rodziców i rodzeństwo z ob. str.
9:30 + Stanisław Kruszewski w 2 r. śm.
11:00 + Edward i Leon
12:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Różańcowej dla Róży św. Cecylii

Koncerty w gdańskich świątyniach transmitowane przez Telewizje Polską
Zapraszamy serdecznie na koncert kolęd organizowany przez Telewizję Polską pod patronatem
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
Sławoja Leszka Głódzia. Nagranie koncertu odbędzie się we wtorek, 4 grudnia br. o godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku. Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewają znani artyści: Eleni, Margaret, Halina Mlynkova, Natalia
Szroeder, Alicja Węgorzewska, Rafał Brzozowski,
Maciej Miecznikowski, Sławek Uniatowski oraz
zespoły Golec uOrkiestra i Pectus. Na czas trwania koncertu zostanie też przed Archikatedrą
ustawiony telebim. Koncert zostanie wyemitowany w Wigilię Bożego Narodzenia w programie
1 Telewizji Polskiej (ok. godz. 20.00).

Godzina Łaski
8 grudnia od 12.00 do 13.00
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8
grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski
dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak
marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną
się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn
Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy
ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim
życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny
łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do
kościoła, niech modli się w domu". (Za zewoleniem władzy duchownej. Imprimatur ks. biskup
dr. Rudolf Graber).
Jak odprawić Godzinę Łaski?
To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli
zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i
tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj

się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda
chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy
Matki Bożej, okaże się bezcenna!
Jak odprawić Godzinę Łaski?
Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.
"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co
obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami".
Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej
najbardziej potrzebują.
"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur
zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze
miłować (...)".
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask
duchowych i cielesnych".
Nie bój się prosić o łaski - nawet największe!
"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe
przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci
(...)".
Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i
wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę
niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie
też miał zapewnioną opiekę i łaskę".
A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś
Matka Najświętsza gwarantuje!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z
Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu
sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami
miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za
grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą
wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na
wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę
(Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce,
ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.
W Łaszewski „Nasz Dziennik”

