
OGŁOSZENIA NA III NIEDZIELĘ ADWENTU „GAUDETE” – 15.12.2019 

1. Przeżywamy nowy rok duszpasterski poświęcony Eucharystii pod hasłem „Eucharystia daje życie”. 
Fragment encykliki JPII o Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia vivit”: 

 „Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne 
doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół 
doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje 
przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia 
Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie 
ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną 
nadzieją”. 

2. 13 grudnia papież Franciszek świętował 50. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich w stopniu 
prezbiteratu. Modlitwa za Papieża jest obowiązkiem każdego katolika. Powinniśmy to potraktować bardzo 
poważnie, zwłaszcza kapłani, którzy imiennie wspominają Ojca Świętego podczas każdej Mszy św. Kard. 
Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa przypomina, że Franciszek nieustannie prosi o 
modlitwę w swojej intencji, od samego początku pontyfikatu. Odniósł się również do słów, które Ojciec 
Święty wypowiedział podczas spotkania z jezuitami na Madagaskarze. Mówiąc o znaczeniu modlitwy za 
Papieża, przyznał, że jest kuszony, wręcz osaczony, i że tylko modlitwa ludu Bożego może go wyzwolić. 
Kard. Stella przyznał, że są to słowa tajemnicze. Pokazują jednak, jak bardzo Franciszek musi się zmagać 
z siłami zła. 

3. Zakończyliśmy roznoszenie opłatka. Opłatek można otrzymać w naszej księgarni. Dziękuję kwestarzom 
w imieniu całej parafii za tę trudną posługę, Parafianom – za złożone ofiary na świątynię. Wigilijny opłatek 
to nie jest zwykły towar, powinien być pobłogosławiony – przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Podkreśla szczególne znaczenie opłatka: „Ocalmy piękną tradycję 
wieczerzy wigilijnej. Dzielmy się pobłogosławionym opłatkiem. Zadbajmy o duchowy wymiar świąt Bożego 
Narodzenia”. Dodaje także: „Jeśli ktoś ma opłatek, który nie jest jeszcze pobłogosławiony, to powinien się o 
to zatroszczyć”. Rzecznik Episkopatu zwraca uwagę na duchowe skutki błogosławieństwa. Przypomina 
słowa wprowadzenia do księgi „Obrzędów błogosławieństw”: „Błogosławieństwa ustanowione na wzór 
Sakramentów zawsze oznaczają przede wszystkim duchowe skutki, które osiąga się przez wstawiennictwo 
Kościoła”. Nawiązując do słów modlitwy błogosławieństwa opłatków, ks. Rytel-Andrianik przypomina: 
„Łamiąc się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej nie tylko składajmy sobie życzenia, ale także 
wybaczajmy sobie urazy. Bądźmy dla siebie dobrzy jak chleb, którym się dzielimy”. 

4. Msza św. roratnia codziennie w dni powszednie o godz. 6.30. Dla dzieci i młodzieży: poniedziałki, środy i 
piątki. Kto nie może przyjść na poranne roraty zachęcamy do uczestnictwa w wieczornej mszy św. 

5. Zapraszamy na 10-dniową pielgrzymkę do Medjugorie i Chorwacji: od 29. czerwca do 8. lipca 2020 r. 
Wyjazd kierowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi. Noclegi w Medjugorie oraz tranzytem w 
Czechach. Program dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci i młodzieży. Nad dziećmi, które będą 
jechały same zapewniona będzie opieka. Więcej szczegółów na plakatach. Zapisy u s. Małgorzaty 
Miliszewskiej. 

6. Przy wyjściu ze świątyni można zaopatrzyć się w świeca wigilijne. Zebrane fundusze przeznaczone są na 
Caritas który prowadzi „Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom”. 

7. Dziś kwesta przed świątynią na Gdańskie Seminarium Duchowne, dzięki któremu otrzymujemy 
corocznie nowych kapłanów dla szafowania sakramentów i uświęcenia ludu Bożego. Obecnie z naszej 
parafii przygotowuje się do kapłaństwa 4 młodzieńców. Dwóch w seminarium diecezjalnym, a nadto jeden 
u Oblatów, drugi u Karmelitów. 

8. Za tydzień kwesta na misje. 

9. Prosimy parafian: panów i panie młodzież, o pomoc w przygotowaniu świątyni do świąt Bożego 
Narodzenia. Zapraszamy do pracy w piątek od 19.00 w górnym kościele. Pracom przewodniczy siostra 
Barbara. 

Verte! 



10. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 

 16 grudnia (poniedziałek) – ul. Ptasia 41, 45 

 17 grudnia (wtorek)  – ul. Ptasia 43, ul. Kopeckiego 7, 9 

 18 grudnia (środa)  – ul. Kopeckiego 2, 4. 
Rozpoczynamy od godziny 16.30. 

11. Spowiedź przedświąteczna: od czwartku do soboty podczas wieczornej mszy św. o 18.00. Proszę nie 
zostawiać spowiedzi tylko na najbliższą niedzielę, jeśli szanujecie swoich kapłanów. Dodatkowo spowiedź w 
poniedziałek 23 grudnia od 17.00 i tak długo, jak będzie trzeba po 19.00. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, kupowania kalendarzy katolickich.  

13. WODA ŚWIĘCONA JEST DO POBRANIA W DOLNEJ ŚWIĄTYNI. 


