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IV NIEDZIELA ADWENTU

Łk 1, 26-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Ps 89 (88)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef,
z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do
Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się
na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to
stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
Treść Zwiastowania ofiarowała Maryi bardzo dużo...
Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej
A nam dzisiaj? Najpierw zyskujemy życiodajną pewność, starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za
że nie jesteśmy sami! Możemy ze spokojem pokonać
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
napady lęku, zamęt odczuć i atakującą rozpacz,
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
emanującą z toków myślenia pysznych mistrzów
stanie według słowa twego».
specjalizujących się w podejrzewaniu dobroci życia

Rz 16, 25-27

i bycia kobietą, mężczyzną, dzieckiem, rodziną... My,
bytujący na pięknej planecie Ziemi, możemy codziennie
od nowa (dzwony o tym przypominają) kontemplować
afirmującą człowieka i zachwycającą treść spotkania
Anioła i Dziewicy, Boga i człowieka. Pojmując choć
odrobinę z tego, co się dzieje w tym spotkaniu
i rozmowie, śmiało porzucajmy wszelkie zwątpienia,
a zwłaszcza pseudonaukowe bajki o tym, że człowieka,
tak genialną rzeczywistość, wygenerowały jakieś
przypadkowo zachodzące procesy w masie atomów
z zaklętą w nich potężną energią... Mówmy odważnie:
żegnaj pustko i nicości.

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

GRUDZIEŃ
Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem
Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem
modlitwy.
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PONIEDZIAŁEK 21. 12
1. O łaskę zdrowia, potrzebne łaski i opiekę Maryi dla Elżbiety z okazji 65. rocznicy urodzin
2. +Stanisław DZIK w 51. rocznicę śmierci, 3. O łaskę zdrowia i opiekę Mary dla męża, 4. O łaskę zdrowia i dobry przebieg
operacji dla MAMY WIOLETTY – intencja od syna Maximiliana
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXI), 2. +Eugeniusz GAWDZIK – intencja od Marii i Leszka Kowalczyk z Mszany Górnej
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +Krystyna (XXI), 3. +Elżbieta RYBANT w 1. miesiąc po śmierci
WTOREK 22. 12
1. ++PRAKSEDA, JAN, ALOJZY i MIROSŁAW, 2. W intencji Anny i Pauliny oraz o Boże błogosławieńśtwo dla ich rodzin, 3. O
łaskę zdrowia i opiekę Maryi dla BABCI Krystyny
1. ++RODZICE: Mieczysław i Małgorzata, 2. W intencji kochanej żony i mamy MILENY z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i zdrowie oraz o rozeznanie woli Bożej na każdy dzień, 3. O szczęśliwy zabieg, powrót do zdrowia i opiekę
Maryi dla Zdzisława
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXII), 2. +Krystyna (XXII), 3. W intencji kapłanów. O mądrość, świętość i odwagę
Msza św. za wstawiennictwme św. Rity z Cascii – o dar potomstwa
ŚRODA 23. 12
1. +Krystyna (XXIII), 2. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, 3. W intencji wnuczki Niny Przykłoty – o potrzebne łaski i
opiekę Maryi z okazji 14. rocznicy urodzin
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXIII), 2. +Dorota
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. Dziękczynno – błagalna dla TERESY z okazji urodzin oraz o szczęśliwe
rozwiązanie, 3. +Ewa Marczyńska w 1. miesiąc po pogrzebie
CZWARTEK 24. 12
1. +Krystyna (XXIV), 2. ++Eleonora i Roman w 29. rocznicę śmierci
+Edward WOJCIECHOWICZ (XXIV)
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
Okres Narodzenia Pańskiego
+Mateusz MERCHEL
1. ++RODZICE: Zofia, Klemens, Bronisława (k) i Ryszard, 2. ++Mieczysław LEWANDOWSKI w 12. r. śmierci oraz Genowefa w
8. r. śmierci, 3. ++RODZICE: Hildegarda, Hubert i mama Józefa, 4. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, s5. ++Katarzyna,
Jan, Roman i Bronisław DAWCZAK
PIĄTEK 25. 12
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. ++ z rodziny: ZAJĄCZKOWSKICH, ADAMASZEK, BUBLEWICZ i KUCHARSKICH, 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę Maryi i dary Ducha Świętego w kolejną rocznicę ślubu dla ADAMA i REGINY
1. +Jan PETKE, 2. ++ z rodziny DAWCZAK i STAWCZYK,3. +Krystyna (XXV)
1. +Mirosław SEROCZYŃSKI w 6. rocznicę śmierci
2. ++RODZICE: Urszula i Romuald oraz BRAT Andrzej i SZWAGIER Józef
1. +Feliks BOBROWSKI, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXV), 3. +Cecylia TURZYŃSKA
++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław
SOBOTA 26. 12
ŚWIĘTO Świętego Szczepana, pierwszego męczennika
1. +Zofia w 18. rocznicę śmierci
1. ++z rodziny: KAIM i DOMINÓW oraz w intencji dusz pokrewnych, 2. ++Leonia i Ludwik KAIM – w dniu ziemskich urodzin
Ludwika
1. W intencji Księdza Proboszcza Adama z okazji imienin, 2. Edward WOJCIECHOWICZ (XXVI), 3. +Krystyna (XXVI)
1. W intencji Jadwigi i Waldemara z okazji 50. rocznicy ślubu. Dziękczynna za otrzymane łaski w codziennym życiu, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, 2. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla MICHAŁA w dniu urodzin
1. +MĄŻ Wiesław SZCZUKA w 26. rocznicę śmierci oraz ++ RODZICE, 2. W intencji Bogumiły i Eugeniusza z okazji 50. rocznicy
ślubu. Dziękczynna za otrzymane łaski w codziennym życiu, z prośbą o dalszą Bożą opiekę
++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław
NIEDZIELA 27. 12
ŚWIĘTO Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (XXVII), 2. +Janina SMOLEŃ – od rodziny RÓŻYŃSKICH
1. ++RODZICE: Anna i Franciszek RAPASZEWSCY, 2. +Krystyna (XXVII)
1. W intencji Parafii, 2. +Jan GNIECKI w 1. rocznicę śmierci
++Kazimiera (k), Marian, Eugeniusz i Mariusz
1. W intencji WIKTORII z okazji 6. r. urodzin, 2. O łaskę zdrowia, Boże błog., opiekę Maryi w rodzinie
1. O Boże błogosławieńśtwo dla Marii i Sławomira z okazji 27. rocznicy ślubu. Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny. 2. O
Boże błogosławieństwo dla Edyty i Tomasza MYSZA z okazji 16. rocznicy ślubu. Dziękczynno- błagalna dla całej rodziny, 3. O
łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jerzego, Joanny i Mieczysławy BIELONKO oraz dla dzieci, wnuków i całej
rodziny.
++RODZICE: Małgorzata i Mieczysława

IV NIEDZIELA ADWENTU
20. GRUDNIA 2020
1. Powoli kończymy adwent. W czwartek Wigilia Bożego
Narodzenia, a potem kolejne świąteczne dni. Pamiętajmy, że Pan
Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu
Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest
obecne pośród nas. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii
odbędzie się we wtorek 22 grudnia i środę 23 grudnia od godz.
7:30 – 9.00 w górnym kościele oraz popołudniu od 16.30 w dolnym
kościele. Zachęcamy do dobrego przygotowania swoich serc.
2. Do środy (23.12) włącznie zapraszamy wszystkich parafian,
a szczególnie dzieci na roraty. Dzieci w wieku przedszkolnym
razem z rodzicami zapraszamy na ostatnie roraty w poniedziałek
na godz. 17:00 do dolnego kościoła.
3. Zgodnie z zapowiedzią w tym roku liturgicznym rezygnujemy
z odwiedzin duszpasterskich (kolędy) w klasycznej formie.
Ze względu na trwającą pandemię chcemy Was drodzy parafianie
zaprosić z rewizytą do naszej świątyni. Po Nowym Roku,
od 4 stycznia chcemy Was zaprosić wg ulic na wspólną,
dodatkową eucharystię na godz. 19:00, która będzie sprawowana
w intencji mieszkańców danej ulicy połączona z nabożeństwem
i błogosławieństwem rodzin. Podczas takiego spotkania
pobłogosławiona zostanie przyniesiona przez Was woda, którą
następnie z przekazaną od nas modlitwą sami dokonacie
poświęcenia swoich mieszkań. Plan spotkań wg ulic został
umieszczony na naszej stronie internetowej, na facebooku
i w biuletynie parafialnym. Podczas innego niż zazwyczaj
spotkania kolędowego, jeśli ktoś miałby takie pragnienie, będzie
mógł złożyć ofiarę na utrzymanie naszego kościoła. Na stołach za
ławkami zostały wyłożone koperty, które można wykorzystać do
złożenia takiej ofiary. Na zakończenie spotkania będzie także
możliwość indywidualnej rozmowy z księżmi, zadania pytań oraz
przekazania uwag związanych z naszą parafią.

Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura
fragmentu Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem, wspólny
śpiew kolęd, oraz zapalona świeca Caritasu. Przy wigilijnym stole
pamiętajmy o ludziach biednych
i samotnych.
Utrwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi
pozostać puste. Niech czas Bożego narodzenia będzie
przepełniony
chrześcijańską
wzajemną
życzliwością
i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas
odeszli do domu Ojca. W piątek (25.12) uroczystość Bożego
Narodzenia. Tego dnia nie będzie Mszy Św. o godz. 7:30 oraz o
godz. 11:00 dla przedszkolaków. Pozostałe Msze św. wg porządku
niedzielnego. Msze św. o godz. 10:30 i 12:00 będą transmitowane.
W sobotę (26.12) II dzień świąt – wspomnienie św. Szczepana,
pierwszego męczennika. Msze święte wg porządku niedzielnego
oprócz Mszy św. o godz. 11:00 dla przedszkolaków. Tradycyjnie
tego dnia swoje słowo skieruje do nas Rektor KUL. Taca
przeznaczona będzie na KUL oraz Archidiecezjalne Kolegium
Teologiczne i inne uczelnie katolickie. W przyszła niedzielę (27.12)
przeżywać będziemy Niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu.
7. Przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii można jeszcze otrzymać
pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Jest jeszcze do nabycia
sianko przygotowane przez wspólnotę ministrantów naszej
parafii. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji.
8. W minioną środę podczas Mszy Św. roratniej zostało
przyniesione do naszego kościoła przez harcerzy Światełko
Betlejemskie. Światełko Betlejemskie zostało umieszczone przed
ołtarzem. Zachęcamy aby zabrać to światło do swoich domów.

9. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w świąteczną
zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Gdańsku. Do dnia dzisiejszego można jeszcze przynosić:
pieluchy od rozmiaru
3 w górę, chusteczki nawilżone,
4. Zapraszamy wszystkich parafian do pomocy w przygotowaniu szampony, płyny do mycia ciała, nowe zabawki, słodycze itd.
kościoła na uroczystość Bożego Narodzenia w środę (23.12)
10. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane
od godz. 15:00 do górnego kościoła. 22 i 23 grudnia Msze święte
na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te złożone
wieczorne wyjątkowo będą sprawowane w dolnym kościele.
w tydzień temu na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 7977 zł. W dniu
5. 24 i 26 grudnia biuro parafialne będzie nieczynne.
dzisiejszym przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiary do puszek
na pomoc kościołowi na wschodzie.
6. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: we wtorek
(22.12) dzień poświęcony św. Ricie. Zapraszamy na dodatkową 11. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny,
Mszę św. połączona z nabożeństwem do św. Rity na godz. 19:00 Mały Gość niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn.
wyjątkowo do dolnego Kościoła, podczas której szczególnie
12. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich
modlić się będziemy o dar potomstwa. Na to nabożeństwo można
zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, budowniczych
przynieść róże, które zostaną pobłogosławione. W czwartek
i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin,
(24.12) Wigilię Bożego Narodzenia. Na godz. 16:00 zapraszamy na
śp. Franciszka Chełminiaka, Lidię Lepacką, Dariusza Czynsz oraz
Mszę Św. wigilijną dla dzieci natomiast na godz. 24:00 na
Jadwigę Rudnicką, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu,
tradycyjną pasterkę. Pamiętajmy o zachowaniu obostrzeń
wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
i wytycznych sanitarnych, limicie wiernych w naszej świątyni
(1 osoba/15 m2). Msza św. pasterska będzie transmitowana na
Ks. Proboszcz
parafialnym facebooku. Taca zbierana podczas pasterki
przeznaczona będzie na utrzymanie Domu Samotnej Matki
w Gdańsku-Matemblewie. Wcześniej w naszych domach zadbajmy
o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy.
Niech to będzie okazja, do pojednania i zgody.

