OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Okazja do spowiedzi od jutra do soboty
podczas każdej Mszy św. oraz wieczorem
od 18:00.
2. Poświęcony opłatek oraz świece wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, można nabyć w zakrystii bądź w biurze parafialnym.
Zapraszamy na Roraty (w górnym kościele) do soboty (włącznie) o 6:30.
3. Osoby, które włączyły się w przedświąteczną zbiórkę żywności dla najuboższych
rodzin z naszej parafii, prosimy o przynoszenie darów dzisiaj do salki Caritas (w
dolnym kościele za ołtarzem).
4. Plan kolęd na styczeń znajdziemy w Biuletynie parafialnym, w gablocie z ogłoszeniami i na stronie internetowej parafii.
5. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby
pomóc w strojeniu choinek i dekorowaniu
kościoła zapraszamy w środę na godz.
10:00.
6. Spotkanie wigilijne dla ministrantów,
lektorów w przyszłą niedziele o godz.
17:00 w salce „pod schodami”.
7. Już dzisiaj zapowiadamy, że w I Dzień
Świąt Bożego Narodzenia (25.12) oraz w
Nowy Rok (1.01) nie będzie Mszy św. o
6:30. Pierwsza Msza o 8:00.
8. Spotkanie członków Semper Fidelis w
najbliższy poniedziałek (17.12) o godz.
17:30 i Msza Św.
9. Dzisiaj schola Różańcowe Nutki prowadzi kiermasz świąteczny, z którego dochód
przeznaczony będzie na letni wypoczynek
dzieci ze scholii, a u ministrantów można
nabyć sianko na stół wigilijny.
10. Dom Kultury „PSM” Przymorze 16.12
zaprasza na Mikołajki dla dzieci na 13.30
oraz na koncert „Boże Narodzenie” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Baltic Alians
o 17.00.

11. Zmarli nasi parafianie: + Teresa Alkiewicz
(82), Stanisława Langa (83), Seweryn Krawczyk (87), Józef Bolewski (81), Genowefa Koper (87), Stanisław Pawelski (85), Maria Kreft
(79). Wieczny odpoczynek…
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Radujcie się zawsze w Panu”

Rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowanie
do świąt Bożego Narodzenia. Nauki adwentowe głoszone będą dzisiaj podczas każdej Mszy
św. oraz od jutra do środy podczas Mszy św. o
godz. 9:00 i 18:30. Patronować im będzie Obraz Oblicza Chrystusa, który znamy z całunu
Turyńskiego. Ten nie namalowany przez człowieka wizerunek, papież Franciszek nazwał
Ikoną Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje poprowadzi ks. Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii
św. Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. Po
mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego, a także - książkę
autorstwa ks. Zbigniewa „Ukaż mi Swą Twarz.
Jak rozpoznać Boga we współczesnym świecie.” Zawiera ona wybrane teksty biblijne,
wypowiedzi świętych, papieży oraz modlitwy i
pieśni związane z tym obrazem. Jedno i drugie
w cenie po 30 zł, stanowi cegiełkę na rzecz
generalnego remontu kościoła w Gdańsku
Letnicy. Każdy darczyńca otrzyma w prezencie
koronkę do Siedmiu Boleści NMP oraz płyty z
muzyką chrześcijańską. Wieczorne nauki będą transmitowane na naszej stronie internetowej: nmp.pl

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
od poniedziałku do soboty
podczas każdej Mszy Św. oraz
od 18.00

Trzecia niedziela Adwentu w tradycji liturgicznej
nazywana jest „Gaudete”, to znaczy „radujcie się”.
Bo czymże tak naprawdę jest Adwent, jeśli nie radosnym oczekiwaniem na przyjście Pan?. On już jest
przecież blisko. Tak woła święty Paweł w Liście do
Filipian: „Pan jest blisko”. „Radość i nadzieja, smutek
i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i
wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją,
smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych” – my
możemy powiedzieć dobitniej, że całego Kościoła.
Czas przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia jest trudem, który uczy nas przyjmowania wszelkich doświadczeń jako daru od Pana Boga. W każdej
sytuacji życiowej, gdy jestem radosny, czy gdy się
smucę, mogę postawić sobie pytanie: czego Pan Bóg
chce mnie nauczyć poprzez tego rodzaju doświadczenie? Radość chrześcijan, w najgłębszym tego słowa
znaczeniu, jest związana ze świadomością obecności
Boga w moim życiu. „Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął
twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród
ciebie, już nie będziesz bała się złego” – wykrzykuje
prorok Sofoniasz. Nasze życie codzienne, wszystko co
robimy i czym jesteśmy, jest rozpięte pomiędzy
pierwszym przyjściem Chrystusa, tym w ciele dwa
tysiące lat temu w Palestynie, a drugim przyjściem
Jezusa na końcu świata, przyjściem, którego oczekujemy. Za to pierwsze przyjście możemy już dziękować
Bogu, drugie jest przedmiotem naszych modlitw i
pragnieniem naszych serc.
Tomasz Dostatni OP

NIEDZIELA RADOSCI
Dzisiejsza niedziela nosi miano
"niedzieli gaudete" czyli niedzieli
radości. Skąd taka nazwa? Przede
wszystkim z przekonania, że Przyjście Pana jest bliskie, co wywołuje
wielką radość. W czasach, kiedy w
Adwencie większy nacisk stawiano
na pokutę (nie można było grać na
organach ani ozdabiać kościoła
kwiatami) w ten dzień odstępowano od praktyk umartwiania i uroczyście celebrowano radość ze
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Różowy kolor ornatu kapłana w
tym dniu ma duże znaczenie symboliczne. W okresie Adwentu używa się szat fioletowych, które w
jasnym świetle wydają się być
różowe. Podobnie jest z Kościołem, który oczekuje przyjścia Pana
i Jego Światłości. Tak jak w "Pieśni
Zachariasza": "nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu
śmierci mieszkają" (Łk 1, 78n).
Dlatego kapłani używając w czasie
mszy różowych szat, pokazują
przewagę światła nad ciemnością i
bliskie przyjście Zbawiciela. Możliwa jest także interpretacja, w której kolor ten przypomina niebo o
świcie i zapowiada wschodzące
słońce. W tym przypadku - Chrystusa.

INTENCJE MSZALNE 17.12—23.12.2018

PONIEDZIAŁEK 17.12
6:30 + Halina Lachowicz (17)
6:30 + Stanisław Dzwonek, Józefa, Henryka Dzwonek
7:00 + Bolesław Romaniuk
7:00 + Adam Ciborowski w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Franciszka Afeltowicz, Aleksander Afeltowicz
7:30 ++ Jadwiga w 20 r. śm., rodzice: Józef i Anna
Łukowscy
18:30 Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i
błogosławieństwo Boże, zdrowie duszy i ciała dla
Heleny i całej rodziny z dziećmi i wnukami
18:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członków Semper Fidelis i ich rodzin
WTOREK 18.12
6:30 + Halina Lachowicz (18)
6:30 + Bolesław Romaniuk
7:00 +
7:30 + Jadwiga Dacewicz
7:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Członków Róży św. Katarzyny Laboure i ich rodzin
18:30 ++ Jan w 10 r. śm., Halina
ŚRODA 19.12
6:30 + Halina Lachowicz (19)
6:30 + Bolesław Romaniuk
7:00 + Maria Brzeżyńska w m-c po pogrzebie
7:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7:30 ++ Wanda, Witold i ich rodzice Gertruda i
Tadeusz
18:30 ++ Zuzanna i Wacław oraz rodziny: Kuczuk i
Lenkowscy
CZWARTEK 20.12
6:30 + Halina Lachowicz (20)
6:30 + Bolesław Romaniuk
7:00 + Zygmunt Przybyłowski w m-c po pogrzebie
7:00 + Krystyna Brzezińska w 10 r. śm.
7:30 ++ Stanisława Cagara w 1 r. śm. i Stefania
7:30 ++ Anna, Julian, Marianna, Antoni
18:30 + Wiktor Brajerski i zmarli z rodziny
PIĄTEK 21.12
6:30 + Halina Lachowicz (21)
6:30 + Bolesław Romaniuk
7:00 ++ Walenty, Irena, Julianna, Wojciech z rodziny Wawrzynowskich, Artur Olędzki i Ryszard Łukaszewski

7:00 ++ Janusz Strupiechowski w 2 r. śm. oraz
Genowefa i Kazimierz, Marianna i Adam, Marianna, Jan i Zbigniew
7:30 ++ Stefan, rodzice: Lucjan i Klara i zmarli z
rodziny
7:30 ++ Andrzej i rodzice
18:30 ++ Franciszek Twardy w 2 r. śm., Jadwiga
Twarda, Wiktoria Michalak
SOBOTA 22.12
6:30 + Halina Lachowicz (22)
6:30 + Bolesław Romaniuk
7:00 + Barbara Latopolska intencja od siostry i
męża z rodziną
7:00 ++ Klara, Bolesław, Józef Boguszewscy,
Franciszka Jagodzińska
7:30 ++ Zygmunt Formella i rodzice
7:30 ++ Stefan i Stefania Czoska i zmarli z rodziny
7:30 ++ Rodzice z obojga stron, Leszek, Stanisław
i Danuta
18:30 ++ Konstanty w 74 r. śm. oraz Wanda, Zofia
i zmarli z rodziny Zwiefka i Scharzkopt
NIEDZIELA 23.12
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla córki Ewy
9:30 ++ Michał, Rozalia, Stefan, Norbert
11:00 Za parafian.
12:30 + Alojzy Kowalski w 3 r. śm.
16:00 ++ Mąż Jan Szandrach w 2 r. śm. i rodzice z
obojga stron
19:00 ++ Józef i Helena Podgórni, Maria i Józef
Grabarek
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Halina Lachowicz (23)
8:00 ++ Bogusław Matusiewicz w 5 r.
śm.,Marianna i Marian, Salomeja i Eugeniusz
9:30 ++ Zofia, Edwin, Anna, Zbigniew, Jan, Janina, Helena i Kazimierz
11:00 ++ Alojzy i Anna i zmarli z rodziny
12:30 ++ Żona Mieczysława, Feliks i Teresa oraz
reszta rodzeństwa, rodzice i bliscy krewni z obojga
stron
Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św.
Pl. NMP 1, 80-384 Gdańsk,
tel. 558-33-93, www.nmp.pl, poczta@nmp.pl
Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy)
w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.

