Biuletyn Paraﬁalny

Królowa Różańca

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Paraﬁa pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze

1. Dzisiaj przypada 3 Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete, Radoś ci.
2. Roraty (w gó rnym koś ciele) od poniedziałku do soboty o 6:30. Prosimy o
przynoszenie ze sobą lampionó w.
3. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę. Księż a każ dego dnia spowiadają
podczas rorat i podczas każ dej Mszy ś w. Zachęcamy do wysłuchania rekolekcji
adwentowych wygłaszanych w radio i telewizji.
4. Przez cały Adwent moż na nabyć ś wiece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom. Swiece (w cenie 6 zł i 16 zł) i opłatek na stó ł wigilijny moż na nabyć
dzisiaj przy wyjś ciu z koś cioła (po Mszy o 16:00 i 19:00 ś wiece do nabycia w zakrystii).
5. Para ialna grupa Caritas organizuje zbió rkę ż ywnoś ci dla potrzebujących wsparcia
rodzin z naszej para ii. Osoby, któ re włączyły się w tą akcję siatki wypełnione
ż ywnoś cią, mogą przynosić do salki Caritas (w dolnym koś ciele za ołtarzem w
godzinach przedpołudniowych).
6. Czas adwentu i okres po ś więtach Boż ego Narodzenia to czas tradycyjnych
odwiedzin duszpasterskich tzw. kolędy. Niestety w tym roku w sytuacji
pandemicznej kierując się troską o bezpieczeń stwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osó b
starszych, będących w grupie podwyż szonego ryzyka tradycyjna kolęda zostaje
odwołana. W związku z tym zachęcamy mieszkań có w z poszczegó lnych ulic, u któ rych
miała odbyć się wizyta duszpasterska, do udziału w wieczornej Mszy ś w. w ich
intencji, w sobotę o godzinie 18.30 w gó rnym koś ciele. W czasie tej Mszy ś w. para ianie
otrzymają tekst modlitwy błogosławień stwa rodziny i mieszkania oraz wodę
ś więconą w buteleczkach. Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę o
błogosławień stwo dla rodziny i poś więci mieszkanie.
7. W najbliż szą sobotę 19 grudnia zapraszamy na Mszę ś w. o godzinie 18.30
mieszkań có w ulic: Poznań ska, Beniowskiego, Szczeciń ska, Arkoń ska, Słupska.
8. Zachęcamy do nabywania Biuletynu Para ialnego i prasy katolickiej. Dostępne są
w sali ś w. Wojciecha. Liturgiczna Służ ba Ołtarza rozprowadza sianko na stó ł wigilijny.
/Biblioteka, zakrystia, przy wyjś ciu z koś cioła/.
9. Zmarli nasi para ianie: + Halina Szczawiń ska l.80, + Witold Leonowicz l.88, + Jó zef
Kardas l. 83, + Agnieszka Wyszkowska l. 92, + Ryszard Galczewski l.81, + Zo ia
Chylmań ska l.82, +Marian Lewandowski l.81. Dobry Jezu…
Para ia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św.
Kancelaria para ialna
poniedziałek - piątek
( z w y j ą t k i e m ś r o d y )
10.00-12.00 i 15.00-18.00.
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Liturgia Słowa
I czytanie
Księga Izajasza (Iz 61, 1-2a. 10-11)
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaś cił. Posłał mnie, abym głosił dobrą
nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, ż ebym zapowiadał wyzwolenie
jeń com i więź niom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pań skiej. "Ogromnie się
weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty
zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwoś ci, jak oblubień ca, któ ry wkłada
zawó j, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak
ogró d rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bó g sprawi, ż e się rozpleni sprawiedliwoś ć i
chwała wobec wszystkich narodó w".
II czytanie
1 List do Tesaloniczan (1 Tes 5, 16-24)
Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się mó dlcie. W każ dym położ eniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boż a w Jezusie Chrystusie względem was. ducha nie gaś cie,
proroctwa nie lekceważ cie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bó g pokoju niech uś więca was całych, aby
nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjś cie Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, któ ry was wzywa: on też tego dokona.
Ewangelia
Ewangelia wg ś w. Jan (J 1, 6-8. 19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na
ś wiadectwo, aby zaś wiadczyć o ś wiatłoś ci, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był
on ś wiatłoś cią, lecz został posłany, aby zaś wiadczyć o ś wiatłoś ci. Takie jest
ś wiadectwo Jana. Gdy Zydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanó w i lewitó w z
zapytaniem: "Kto ty jesteś ?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oś wiadczając: "Ja nie jestem
Mesjaszem". Zapytali go: "Có ż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem".
"Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś , abyś my
mogli dać odpowiedź tym, któ rzy nas wysłali? Co mó wisz sam o sobie?" Powiedział:
"Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pań ską, jak rzekł prorok Izajasz". A
wysłannicy byli spoś ró d faryzeuszó w. i zaczęli go pytać , mó wiąc do niego: "Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im
tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Poś ró d was stoi Ten, któ rego wy nie znacie, któ ry
po mnie idzie, a któ remu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
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Słowo na niedzielę
Trzecia niedziela adwentu jest czasem wielkiej radoś ci. To słowo w ró ż nych
formach, pojawia się w całej liturgii dnia dzisiejszego. Zatem Bó g widzi nasz trud
adwentowego oczekiwania na Zbawiciela. Towarzyszy nam badając nasze serca i dziś
postanawia wlać w nie tak bardzo potrzebną nam radoś ć.
Pierwsze czytanie z proroka Izajasza odsłania nam serce nadchodzącego Chrystusa,
któ ry takż e oczekuje spotkania. Nie tylko my chcemy się z Nim połączyć . On jeszcze
bardziej, duż o wcześ niej od nas, pragnął tego samego. Taka jest miłoś ć!
Czytamy o Pomazań cu Pań skim, nad któ rym jest Duch Swięty, posłanym do
potrzebujących odkupienia. Przychodząc znajdzie On wszystkich potrzebujących i
ogłosi im rok łaski od Pana, czyli okres wielkiego jubileuszu, większego niż przepisane
prawem jubileusze izraelskie, w któ rym cała ludzkoś ć wró ci do swojego Boga. Wiemy,
ż e Jezus ten właś nie tekst wybrał na swoje pierwsze publiczne wystąpienie w
synagodze w Nazarecie. Wyraź nie odnió sł go do siebie i tak inaugurował czas łaski,
któ ry zawsze był ogromną radoś cią dla ludu Boż ego. Powtó rzmy raz jeszcze, iż ten
szczegó lny rok łaski, o któ rym mó wił Jezus za Izajaszem, dotyczył większych dó br, niż
tylko odzyskiwanie majątkó w i własnoś ci materialnych. Chrystus ogłasza wszystkim
ludziom powó d do wielkiej radoś ci.
W tym duchu Koś ció ł dopisuje w miejsce psalmu utwó r Magni icat. Tym razem
radoś ć wyś piewywana jest wraz z Maryją, w któ rej wszystkie wielkie rzeczy, wielkie
plany Boż e, dokonały się w sposó b doskonały. Utwó r obrazuje Boga pełnego
miłosierdzia, któ ry działa w stylu zupełnie odmiennym od ludzi, któ ry ma władzę
nadawać osobom, urzędom i okolicznoś ciom zupełnie nowe znaczenie i nową jakoś ć.
Wszystko po to, aż eby zająć się ludź mi potrzebującymi zbawienia.
Sw. Paweł nie waha się zaprosić nas do nieustannej radoś ci i takiej samej modlitwy.
Jedno wypływa z drugiego. Bowiem prawdziwa radoś ć to nie uczucia, ani emocje, ani
reakcje zewnętrzne, lecz głębokie przekonanie, ż e Bó g jest i ż e z Nim jestem
bezpieczny. Dlatego modlący otrzymują pocieszenie, a reakcją na to jest wdzięcznoś ć.
Apostoł pisze o proroctwach, o duchu nie do ugaszenia, o badaniu pism... To droga ku
radoś ci – znać Boga, któ ry objawia się w swoim słowie.
Bó g sam zajmuje się procesem naszego napełniania się radoś cią. Ogarnia nas całych –
ciało, duszę i ducha – nie umyka Mu ż adna ze sfer naszego istnienia. Bogu zależ y na
naszym właś ciwym przygotowaniu na przyjś cie Chrystusa sędziego, aby zastał nas
przygotowanych. On jest wierny i na pewno tego dokona. Oto kolejny powó d do Boż ej
radoś ci w nas!
Ewangelia dzisiejsza ukazuje jak zapowiedzi Boż e już się realizują. Jan
Chrzciciel nie jest tylko kolejnym z prorokó w Starego Przymierza. On jest zwiastunem
Tego, któ ry nadchodzi i któ ry już jest. Ewangelista nazywa Jana ś wiadkiem. Słowo to w
języku greckim oznacza ró wnież męczennika i sprawdza się całkowicie w znanych
nam okolicznoś ciach ś mierci Jana. Jednak ś wiadectwo Chrzciciela nie odnosi się tylko
do jego ś mierci. Ten niezwykły adwentowy przewodnik ukazuje Chrystusa całym
sobą. Uznawany za mesjasza albo za Eliasza, albo za jednego z dawnych prorokó w,
sprzeciwia się tym pogłoskom i z całą pokorą uniż a się przed Zbawicielem, któ rego
tylko przyszedł wskazać . Jan konsekwentnie pozostaje na swoim miejscu niczym
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Melania Calvat, ś wiadek objawień Maryi w La Salette, pró buje naszkicować piękno
duchowe i głębię miłoś ci Maryi: „Najś więtsza Dziewica była przepiękna i utkana z
miłoś ci; patrząc na Nią, marzyłam o tym, by stopić się z Nią w jednoś ć. W jej stroju, tak
jak i w Jej osobie wszystko tchnęło majestatem, wspaniałoś cią, chwałą niezró wnanej
kró lowej. Wydawała się biała, niepokalana, krystaliczna, olś niewająca, niebiań ska,
ś wież a, nowa, tak jak Dziewica. Wydawało się, ż e słowo «miłoś ć» wychodziło z Jej
s r e b r n y c h
i
p r z e c z y s t y c h
w a r g
.
Egzamin z miłoś ci
Największy bó l i egzamin z miłoś ci przeż yła Maryja na Drodze Krzyż owej i w czasie
ś mierci Jezusa. Nic wó wczas nie mó wiła. „Jedynie” kontemplowała i wspó łprzeż ywała
z Synem Jego bó l. Serca Matki i Syna były złączone miłoś cią i cierpieniem. Pod krzyż em
dojrzewała do ostatecznego „tak”. Jej o iara została przyjęta.
Zycie Maryi było wypełnione miłoś cią i ludzkim cierpieniem. Jednak, poza jedną
wymó wką w jerozolimskiej Swiątyni, z Jej ust nie padły słowa skargi, ż aló w czy
pretensji. Wszystkie trudne sprawy przechowywała w swoim sercu, rozważ ała
i kontemplowała. Brzmi to być moż e paradoksalnie, ale nie ma miłoś ci bez cierpienia.
Prawdziwa miłoś ć jest przebijaniem swego serca i wydawaniem go dla innych. Jest
więc bolesna i pozostawia ranę. Bez niej jednak nie ma miłoś ci. Jest egoizm. Przebite
Serce Jezusa na krzyż u i przebite serce Maryi na Golgocie odsłaniają głębię i piękno
miłoś ci do koń ca.
Dziś Maryja uwielbiona w niebie promieniuje pięknem, chwałą, miłoś cią, gdyż trwa
nieustannie w kontemplacji samego Boga. „Z jej duszy, przepełnionej obecnoś cią Jej
Syna, chwała promienieje na całe Jej ciało i przemienia je” [3]. Każ dy, kto kontempluje
Jej piękno i zwraca się do Niej w modlitwach, otrzymuje cząstkę z owej niezwykłej
miłoś ci, piękna i głębi ducha.
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7:30 + Zbigniew Kowszyn o łaskę nieba
7:30 ++ Jadwiga w 1. rocznicę ś mierci, Janusz i Andrzej
18:30 Dziękczynna z okazji urodzin Elż biety i Marka i za ich rodziny

8:00
9:30
11:00
12:30
16:00
19:00
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GORNY KOSCIOŁ
++ Jan i có rka Maria
++ Franciszek i Małgorzata Kipa i zmarli z rodziny
Za para ian
++ Alojzy Kowalski w 5. rocznicę ś mierci oraz rodzice z obojga stron
++ Regina i Stanisław
+ Łucja Turowicz (20)
DOLNY KOSCIOŁ

6:30
8:00
9:30
11:00

+ Jan Kowalik (19)
++ Wiktor Brajerski i zmarli z rodziny
+ Antonina Lewicka (20)
++ Wincenty Radziejewski w 10. rocznic ę ś mierci, Anna i Gerard
Zalewscy, Konstantyna Klimczak
12:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o zdrowie, Boż e
błogosławień stwo, opiekę Matki Boż ej dla Zenona w 70. urodziny, dla
jego ż ony, dzieci i wnukó w

Matka kochająca

.

Zycie pełne miłoś ci i cierpienia. Zycie Maryi było wypełnione miłoś cią i ludzkim
cierpieniem. Jednak, poza jedną wymó wką w jerozolimskiej Swiątyni, z Jej ust nie
padły słowa skargi, ż aló w czy pretensji. Wszystkie trudne sprawy przechowywała w
swoim sercu, rozważ ała i kontemplowała.
W Maghdouche w pobliż u biblijnego Sydonu znajduje się znane libań skie
sanktuarium maryjne. Tradycja mó wi, ż e gdy Jezus przybył w te okolice, wraz z innymi
kobietami towarzyszyła Mu Maryja. Sydon był miastem kananejskim, pogań skim,
zamkniętym dla kobiet Izraela. Maryja nie mogła więc iś ć dalej z Jezusem. Wobec tego
na powró t Syna i Jego ucznió w oczekiwała w grocie na modlitwie i medytacji. Grota ta
stała się miejscem modlitwy pierwszych chrześ cijan, a od czasó w Konstantyna
Wielkiego Sanktuarium Pani Czekającej. Przesłaniem sanktuarium jest hasło: „Nasza
Pani czeka na nas”. Miejsce to oddaje istotę duchowego piękna Maryi. Jest Ona Matką
Pięknej Miłoś ci o wielkim sercu, oczekującą na każ dego z tęsknotą i niecierpliwoś cią u
boku swego Syna, w domu Ojca.
Intencjaróżańcowanagrudzień:
O narodziny Chrystusa w naszych rodzinach i sw
́ iętosć ́ ż ycia.
6.

drogowskaz, któ rego nie wolno ruszyć . Inaczej straciłby swoją misję.
Wszystko to, jak zapisuje Ewangelista Jan, działo się w Betanii nad Jordanem. Nazwę
Betania ś w. Hieronim tłumaczy jako „dom posłuszeń stwa”. To ostatnie zdanie jest
jakby pieczęcią na całym dzisiejszym słowie – radoś ć bierze się z posłuszeń stwa
Boż emu słowu. Zatem poznawajmy je w Chrystusie i bądź my szczęś liwi. Marana tha!
Dlatego antyfona na Komunię opowiada o Panu jako kró lu zasiadającym na
tronie, czyli rządzącym aktywnie, któ ry pragnie obdarzać swó j lud pokojem. Ten stan
ma trwać do koń ca. Wspomina o tym modlitwa po Komunii. Koś ció ł woła w niej o to,
ż eby był wolny i radoś nie posłuszny Bogu. Tylko wolnoś ć „od” pozwoli odnaleź ć
właś ciwą wolnoś ć „do”.
Czujmy się zaproszeni do ogłaszania, wprowadzania i ukazywania
Kró lowania Chrystusa na ziemi. Ono jest wieczne i pełnię ukaż e po ostatecznym
osądzeniu ś wiata. Choć to jeszcze pieś ń przyszłoś ci, to Kró lestwo Boż e jest już w nas
i moż emy je zaprowadzać uczynkami miłosierdzia. Nauczywszy się miłoś ci w czasie
doczesnym, będziemy mieli szansę zostać przeniesionymi do wiecznego miłowania
Tró jcy Swiętej. Musimy tylko pamiętać , ż e dla Chrystusa panowanie oznacza służ enie
(Mt 20,26; J 13,14; Flp 2,7) i według tego ż yć .
ks. Krystian Wilczyń ski

Dekalog – III przykazanie
1. Dzień szabatu
Szabat w Piś mie ś w. złączony jest z dziełem stworzenia ś wiata przez Boga (Wj 20,11)
oraz z wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej: „Pamiętaj, ż e byłeś niewolnikiem w
ziemi egipskiej: przeto ci nakazał Pan, Bó g Twó j, strzec dnia szabatu ” (Pwt 5,15). Bó g
powierzył Izraelowi szabat, aby go przestrzegał na znak nierozerwalnego
przymierza. Szabat należ y do Pana, jest poś więcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł
stworzenia i Jego zbawczych czynó w na rzecz Izraela. Działanie Boga jest wzorem
działania ludzkiego. Jeś li Bó g „odpoczął i wytchnął” w sió dmym dniu (por. Wj 31,17),
człowiek ró wnież powinien „ zaprzestać pracy ” i pozwolić innym - zwłaszcza ubogim
- „ odetchnąć ” (Wj 23,12).
Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarż ano Jezusa o naruszanie prawa
szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza ś więtoś ci tego dnia. Wyjaś nia jego znaczenie.
Powodowany wspó łczuciem Chrystus uznaje za dozwolone „w szabat uczynić coś
dobrego (aniż eli) coś złego, ż ycie ocalić (aniż eli) zabić ” (Mk 3,4). Szabat jest dniem
Pana... miłosierdzia i czci Boga. To „ Syn Człowieczy jest Panem szabatu ” (Mk 2,28).
2. Dzień Pań ski
Jezus zmartwychwstał ,,pierwszego dnia tygodnia ” (Mt 28,1; Mk 16,2; Łk 24,1). Jako
dzień ó smy, któ ry następuje po szabacie, oznacza on nowe stworzenie
zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześ cijan
pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich ś wiąt, dniem Pań skim,
niedzielą. Niedziela wyraź nie ró ż ni się od szabatu i dla chrześ cijan zastępuje szabat.
Swiętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposó b naturalny
wpisanego w serce człowieka. Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego
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Przymierza, przejmując jego ducha przez oddawa nie co tydzień czci Stwó rcy i
Odkupicielowi Jego ludu.
Praktyka zgromadzenia chrześ cijań skiego wywodzi się od czasó w apostolskich. Autor
Listu do Hebrajczykó w przypomina: „Nie opuszczajmy naszych wspó lnych zebrań , ale
zachęcajmy się nawzajem” (10,25). Nakazowi uczestniczenia we Mszy ś w. czyni
zadoś ć ten, kto bierze w niej udział bądź w sam dzień ś wiąteczny, bądź też wieczorem
dnia poprzedniego. Ci, któ rzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają
grzech cięż ki. Uczestnictwo w niedzielę we wspó lnej celebracji Eucharys tii jest
ś wiadectwem przynależ noś ci do Chrystusa i Jego Koś cioła oraz wiernoś ci
Chrystusowi i Koś ciołowi. Wierni potwierdzają w ten sposó b swoją komunię w wierze
i miłoś ci. Wspó lnie ś wiadczą o ś więtoś ci Boga i nadziei zbawienia.
W niedzielę oraz w dni ś wiąteczne nakazane, wierni powinni powstrzymać się od
wykonywania prac lub zajęć , któ re przeszkadzają oddawaniu czci należ nej Bogu. W po
boż noś ci chrześ cijań skiej, niedziela jest tradycyjnie poś wię cona na dobre uczynki i
pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześ cijanie powinni
ś wię tować niedzielę oddając swojej rodzinie i bliskim czas i sta rania, o któ re trudno w
pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest czasem re leksji, ciszy, lektury i medytacji, któ re
sprzy jają wzrostowi ż ycia wewnętrznego i chrześ cijań skiego.
opracował ks. Piotr

Intencje Mszalne 14-20.12.2020
PONIEDZIAŁEK 14.12.2020 SWIĘTEGO JANA OD KRZYZA, PREZBITERA I DOKTORA
KOSCIOŁA
6:30 + Jan Kowalik (13)
6:30 + Łucja Turowicz (14)
6:30 + Natalia Sarwiń ska w miesiąc po pogrzebie
7:30 O zdrowie i błogosławień stwo Boż e i opiekę Matki Boż ej dla Ewy
i jej rodziny oraz Marianny
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o zdrowie , Boż e
|
|
łogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Marioli w dniu jej urodzin
7:30 + Antonina Lewicka (14)
7:30 ++ Sławomir, Dionizy, Helena, Michał, Jó zef, Jan
18:30 ++ O ż ycie wieczne dla Tadeusza i rodzicó w z obojga stron

6:30
6:30
6:30
7:30
7:30
7:30
4.

WTOREK 15.12.2020
+ Jan Kowalik (14)
+ Łucja Turowicz (15)
W intencji Bogu wiadomej
++ Joanna i Wojciech
+ Antonina Lewicka (15)
++ Zdzisław w 12. rocznicę ś mierci, Grzegorz i zmarli z rodziny

7:30

++ Wiktoria i Władysław Wró blewscy, rodzice z obojga stron,
rodzeń stwo i zmarli z rodziny
18:30 W dniu imienin przez wstawiennictwo bł. siostry Celiny Borzęckiej, oraz
sługi Boż ego Wenantego Katarzyń ca z proś bą o Boż e Błogosławień stwo,
potrzebne łaski w ż yciu prywatnym i zawodowym.
SRODA 16.12.2020 50. ROCZNICA WYDARZEN GRUDNIOWYCH W GDANSKU
6:30 + Marianna w 4. rocznicę ś mierci
6:30 + Jan Kowalik (15)
6:30 + Łucja Turowicz (16)
7:30 + Antonina Lewicka (16)
7:30 ++ Gerard i Łucja Bębenek i dziadkowie
7:30 O kanonizację bł. Honorata Koź miń skiego i nowe powołania
do zgromadzenia
7:30 + Czesława (ona)
18:30 + Jerzy w 5. rocznicę ś mierci
CZWARTEK 17.12.2020 50. ROCZNICA WYDARZEN GRUDNIOWYCH W GDYNI
6:30 + Jan Kowalik (16)
6:30 + Łucja Turowicz (17)
6:30 ++ Eugenia Tyborowska i Barbara Tyborowska
7:30 ++ Krystyna w 3. rocznicę ś mierci, Andrzej
7:30 + Antonina Lewicka (17)
7:30 + Stanisław Kminikowski
7:30 ++ Maria i Franciszek Zbyliccy, synowie: Artur i Waldemar
18:30 ++ Jan Krzeczkowski i Natalia Kołodziejska

6:30
6:30
6:30
7:30
7:30
7:30
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PIĄTEK 18.12.2020
+ Jan Kowalik (17)
+ Łucja Turowicz (18)
+ Lidia Hinc w 2. Rocznicę ś mierci
++ Ewa, Jó zef, Bogusz, rodzice z obojga stron i rodzeń stwo
++ Urszula i Henryk oraz zmarli z rodziny Koź lica i Sadeckich
+ Antonina Lewicka (18)
++ Jerzy Krygier w 4. rocznicę ś mierci i zmarli z rodziny
++ Rodzice: Wacław i Jadwiga, brat Tadeusz

6:30
6:30
6:30
7:30
7:30

SOBOTA 19.12.2020
+ Jan Kowalik (18)
+ Łucja Turowicz (19)
+ Andrzej Miłoń ski w miesiąc po pogrzebie
++ Teresa Czepirska , Maria i Kazimierz Burzyń scy oraz rodzice z obojga stron
+ Antonina Lewicka (19)
5.

