Publikujemy prace plastyczne dzieci wykonane w ramach konkursu „Mój ulubiony Święty.”
Część prac została nadesłana w formie nagrań wideo i audio. Wszystkim dzieciom dziękujemy za wzięcie udziału
w konkursie! :-)
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Mk 1, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Iz 40, 1-5. 9-11

Ps 85 (84)
2 P 3, 8-14

Ewangelia według św. Marka głosem wołającego
na pustyni Jana Chrzciciela wzywa nas i dzisiaj
do prostowania dróg sumienia. Nie jest żadną tajemnicą,
że pojęcie sumienia i poczucie grzechu giną nieraz
w kłamliwym zgiełku parlamentów świata
czy medialnym przekazie. Ale prawda o Bogu
przychodzącym w Osobie Syna – Emmanuela „przebije
się” i przygotuje świat na Jego powtórne przyjście.

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja
posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego
ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.
Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą
i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym».

7. 12, Poniedziałek—WSPOMNIENIE
obowiązkowe Świętego Ambrożego, biskupa
i doktora Kościoła;

Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

8. 12, Wtorek—UROCZYSTOŚĆ
Niepokalanego Poczęcia Najswiętszej Maryi
Panny

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem
Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem
modlitwy.
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PONIEDZIAŁEK 7.12 WSPOMNIENIE Świętego Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
1. ++Jadwiga i Czesław RYBKA oraz +Tadeusz LEŚNIK, 2. O Boże błog. i zdrowie dla BARBARY i STANISŁAWA.
++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław
MSZA POGRZEBOWA: +Janina SMOLEŃ
MSZA POGRZEBOWA: +Halina PODGAJECKA
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (VII), 2. +Krystyna (VII), 3. +Wiesław Kazimierz KUSCH w 1. miesiąc po pogrzebie.
4. +Janusz PRELLA – intecja od przyajciół z Olkusza, Francji i Australii
WTOREK 8.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
1. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (VIII), 3. +Krystyna (VIII)
1. ++Zofia i Wiesław, 2. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 3. O łaskę zdrowia dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej
z prośbą o opiekę św. o. Pio
GODZINA ŚWIĘTA
1. ++Iwona, Marianna, Katarzyna oraz Helena – członkinie Wspólnoty Żywego Różańca
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA w 7. miesiąc po śmierci
3. W intencji wszystkich 25 – latków z rodziny PIERNICKICH – o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.
4. Za wstawiennictwem NMP Niepokalanej o opiekę dla dzieci, potrzebne łaski w trudnym czasie dla MARKA,
KATARZYNY, ELŻBIETY i JANINY
ŚRODA 9. 12
1. +Krystyna (IX), 2. +BRAT Marek w 15. rocznicę śmierci, 3. O łaskę zdrowia dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej z prośbą
o opiekę o. Pio
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Eugeniusz STACHELEK
1. ++DZIADKOWIE Krajewscy i +BRAT Alfred, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (IX), 3. +Stanisław SULIŃSKI w 3. r. śmierci
CZWARTEK 10. 12
1. +Krystyna (X), 2. O łaskę zdrowia dla Marii Elżbiety od Trójcy Świętej z prośbą o opiekę o. Pio
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (X), 3. +Zygmunt oraz o łaskę zdrowia dla Anny
1. +Anna w 32. rocznicę śmierci, 2. ++ z rodziny KOBYLIŃSKICH, 3. O dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla ALEKSANDRY w 21. rocznicę urodzin
PIĄTEK 11. 12
1. +Krystyna (XI), 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej, 3. O łaskę zdrowia dla
Marii Teresy od Trójcy Świętej z prośbą o opiekę o. Pio
1. +Eugeniusz GAWDZIK – intencja od Haliny i Mariana ADAMCZYK z Lubomierza, 2. W intencji wszystkich księży z parafii.
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Edward WOJCIEHOWICZ (XI), 3. +Krzysztof DĘBEK – w 1. miesiąc po śmierci
SOBOTA 12. 12
1. +TATA Stanisław HINCA, 2. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu Bogu wiadomej
3. O łaskę zdrowia dla Marii Teresy od Trójcy Świętej z prośbą o opiekę o. Pio
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XII), 2. W intencji dusz w czyśću cierpiących, 3. +Tadeusz w 7. r. śm. oraz +BRAT Fryderyk
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Krystyna (XII), 3. +Nikodem MARKOWSKI w 1. miesiąc po śmierci
III NIEDZIELA ADWENTU—GAUDETE—13. 12, Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
1. +Krystyna (XIII), 2. O łaskę zdrowia dla Marii Teresy od Trójcy Świętej z prośbą o opiekę o. Pio
1. +Zdzisława (k) BAJ oraz Józefa (k) WRÓBEL, 2. +Józef KROPIDŁOWSKI
1. W intencji Parafii, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (XIII), 3. O dary Ducha Świętego dla syna ROMANA w intencji Panu
Bogu wiadomej
++ z rodziny: CICHOCKICH, MAZUCHOWSKICH i PAĆKOWSKICH
1. +Marcin RYBARCZYK w 1. rocznicę śmierci, 2. W intencji Heleny i Wojciecha RAKOCZYCH, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi z okazji 94. rocznicy urodzin
1. ++RODZICE: Mieczysław i Małgorzata, 2. O dary Ducha Świętego, odwagę, wiarę, nadzieję, miłość oraz o dobre
przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w
naszej parafii., 3. +Elżbieta TRZCIŃSKA w 2. rocznicę śmierci
++ rodzice z obu stron: ROMAN, JADWIGA, MARIANNA, WŁADYSŁAW

„Adwent przypomina nam, że Jezus przyszedł między nas i ponownie przyjdzie
u kresu czasu. Zastanawiamy się, czemu służą te przyjścia, skoro nie przychodzi dzisiaj
w naszym życiu? Zaprośmy go. Niech w naszych ustach zabrzmią słowa typowego
wezwania adwentowego: "Przyjdź, Panie Jezu".

II NIEDZIELA ADWENTU
6. GRUDNIA 2020
1. Przeżywamy dzisiaj dzień modlitwy i pomocy Kościołowi ubogich z naszej parafii. Kartki są sprzedawane przed kościołem
oraz można je również nabyć przez cały dzień w harcówce.
na Wschodzie.
Za tydzień ministranci będą tradycyjnie rozprowadzać poświęcone
2. Administrator Apostolski Bp. Jacek Jezierski w komunikacie z dnia
i pobłogosławione sianko wigilijne. W przyszłą niedzielę podczas
26 listopada przekazał następującą informację: „Czas adwentu i okres
Eucharystii o g. 12.00 pięciu aspirantów otrzyma komżę i tym samym
po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach.
otrzymają promocję na kandydatów na ministrantów, natomiast
Księża odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia
jeden kandydat zostanie mianowany ministrantem.
uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się
bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. 8. Zachęcamy do włączenia się w świąteczną zbiórkę dla dzieci
Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Do 20 grudnia
o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących można przynosić: pieluchy od rozmiaru 3 w górę, chusteczki
w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży(…)”. nawilżone, szampony, płyny do mycia ciała, nowe zabawki, słodycze
W przyszłym tygodniu poinformujemy drogich parafian o innej itd.
formie spotkania i modlitwy o Boże Błogosławieństwo dla naszych
9. Zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie małżonków
rodzin.
w różnym wieku do wzięcia udziału w całonocnej adoracji
3. W dniu dzisiejszym zapraszamy na wieczór uwielbienia. Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele, która odbędzie się
Po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18:00 adoracja Najświętszego w nocy z 11 na 12 grudnia (z piątku na sobotę). Rozpoczęcie adoracji
Sakramentu z uwielbieniem. Podczas tego modlitewnego spotkania o godz. 19:30 Mszą Świętą, zakończenie o godz. 6:00 rano w sobotę.
oddamy się w opiekę św. Michała Archanioła. Na zakończenie będzie Adoracja będzie prowadzona przez kręgi małżeństw Domowego
możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła. Wieczór Kościoła naszej parafii.
poprowadzi Wspólnota Szkoła Maryi. Zaplanowane na dzisiaj
10. Zapraszamy na spotkanie te osoby, które chciałyby
spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania,
się zaangażować w przygotowanie naszej świątyni na święta Bożego
zostało odwołane.
Narodzenia w najbliższy piątek na godz. 19:00 do kawiarenki.
4. W okresie adwentu wszystkich parafian, a szczególnie dzieci
11. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie
zapraszamy na roraty codziennie od poniedziałku do soboty na godz.
naszej parafii, zarówno te na tacę, jak i na konto parafialne.
6:30 do górnego kościoła. Dzieci w wieku przedszkolnym razem
Za tydzień II niedziela miesiąca, taca przeznaczona będzie na
z rodzicami zapraszamy na roraty w poniedziałki i piątki adwentu
inwestycje realizowane w naszym kościele. W ostatnich dniach
na godz. 17:00 do dolnego kościoła.
zostały ustawione w prezbiterium marmurowe balaski (służące jako
5. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: w poniedziałek (7.12) klęcznik w czasie przyjmowania Komunii Świętej, są one symboliczną
wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek pozostałością po historycznych barierach ogradzających miejsce
(8.12) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tego dnia święte i wiernych w kościele). W prezbiterium zostały ustawione
zapraszamy
na
Godzinę
Łaski
na
godz.
12:00. także marmurowe świeczniki i podstawy pod kwiaty.
W programie Msza Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu do
12. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny, oraz
godz. 13:00. Tego dnia również w łączności z wszystkimi osobami
nasz parafialny biuletyn. Od stycznia planujemy wydawanie naszego
wierzącymi w naszej ojczyźnie oraz w duchowej jedności z Jasną Górą
parafialnego miesięcznika. Osoby, które chciałyby się włączyć w to
w porze Apelu Jasnogórskiego, zapalmy w oknach swoich domach
dzieło prosimy o kontakt z ks. proboszczem.
świece i roratnie lampiony oraz odmówmy dziesiątkę różańca
świętego w intencji ładu moralnego i pokoju społecznego w naszej 13. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych:
Ojczyźnie.
zmarłych
proboszczów
naszej
parafii,
budowniczych
i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, śp.
6. Przypominamy, że w tym roku ze względu na trwającą pandemię
Jolantę Wichlińska, którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu:
zrezygnowaliśmy
z
roznoszenia
opłatków
po
domach.
wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny można nabyć przez
wszystkie niedziele adwentu oraz w tygodniu przy wyjściu z kościoła,
Ks. Proboszcz
przy bocznych ołtarzach, w zakrystii i biurze parafialnym. Prosimy o
pomoc w dostarczeniu opłatków tym parafianom, którzy ze względu
na chorobę, kwarantannę oraz inne okoliczności nie mogą sami
Ogłoszenie „Rady Dzielnicy Jasień”:
przyjść do kościoła. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji,
które zostaną przeznaczone na inwestycje w naszym kościele. W "Rada Dzielnicy Jasień we współpracy z „Fundacja Gdańsk Pomaga”
zakrystii i przy wyjściu z kościoła można również nabyć świece na stół organizuje wsparcie dla osób powyżej 70. roku życia, by nie musiały
wigilijny w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece w narażać sie w obecnym czasie, wychodząc z domu. Zapraszamy osoby
chętne, by skorzystać z takiej pomocy, do zgłaszania sie do pani Oli,
cenie 6 złotych mała i 16 zł duża.
która we współpracy z Rada Dzielnicy koordynuje te akcje. Numer
7. W dniu dzisiejszym po każdej Eucharystii, harcerze tradycyjnie telefonu: 723 628 110"
rozprowadzają własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Dochód
ze sprzedaży kartek będzie przeznaczony w całości na wsparcie

