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 NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO

Pierwsze czytanie Iz 42, 1-4. 6-7

Psalm responsoryjny: Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

Drugie czytanie: Dz 10, 34-38

Ewangelia Mt 3, 13-17

Bóg naprawdę nie ma względu na osoby

Tytułowe  słowa  wypowiedziane  przez  św.  Piotra  mówią  nam,  że  Bóg  chce
zbawienia wszystkich ludzi. Idą one w parze z proroctwem Izajasza [To mówi Pan] …
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów…  

Pojawienie się proroka jest sygnałem kryzysu wiary społeczeństwa. Prorok nie
byłby potrzebny, gdyby wszyscy byli blisko Pana Boga. Izajasz stawia diagnozę: to i to
się stanie, jeżeli będziecie tacy, jak jesteście teraz. Niemal każdy z biblijnych proroków
spotykał się z niezrozumieniem, a nawet sprzeciwem. Opozycja  taka świadczy o tym,
że nawet  jeśli  ktoś sprzeciwia się orędziu proroka  i na przykład zamyka głoszącego
w więzieniu  to  oznacza,  że  przemówienie  proroka wywołało  jakiś  oddźwięk.  Taką
historię odnajdujemy też w Ewangeliach: Herod z jednej strony chętnie słuchał Jana
Chrzciciela a z drugiej – bał się go i kazał uwięzić. Te przykłady pokazują, że Słowo
Boże jest wyzwaniem, również dziś. Nie zawsze łatwo je przyjąć, bo dotyka w nas
bolesnych miejsc i zmusza do reakcji.  

 Ja  Pan  powołałem  cię  (...)  abyś  otworzył  oczy  niewidomym,  ażebyś
z zamknięcia  wypuścił  jeńców,  z  więzienia  tych,  co  mieszkają  w  ciemności.  Sługa
Pański – mowa o Jezusie - jest wybrany przez Boga jeszcze w łonie matki do swego
posłannictwa.  Zadaniem i  rolą  tego  Sługi  jest  ogłosić  nowe  Prawo  dla  wszystkich
narodów - nie tylko dla Izraela - być światłością, przynieść ludziom zbawienie. Chociaż
Sługa jest  prześladowany przez ludzi,  nie rezygnuje  i  konsekwentnie wykonuje swą
misję, ufny w moc Boga, który Go stale będzie wspierać i otaczać opieką.

Jezus  pokazał  nam,  że  realizacja  powołania  to  fascynująca  przygoda,  pełna
miłości, piękna i człowieczeństwa. Słowa proroctwa: Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem możemy odnieść również do siebie. Nikt z nas nie
pojawił  się  na tym świecie  z przypadku.  Bóg daje  nam życie  i  chce,  żebyśmy byli
szczęśliwi.  Tym  szczęściem jest  życie  zgodne  z  Jego  planem dla  nas.  Mimo,  że
czasami  nasza  droga  życiowa  wydaje  się  trudna  czy  nawet  z  ludzkiego  punktu
widzenia pozbawiona sensu, to jednak możemy być pewni, że u Boga wszystko  ma
uzasadnienie. Jeśli weźmiemy wzór z Jezusa, to  nasze  powołanie i życie przyniosą
oczekiwane owoce. Pytanie tylko,  czy tego chcemy… ?

Bibliografia:

Książę pokoju . Proroctwa Izajasza. Z o. Łukaszem Popko, dominikaninem, biblistą, rozmawia Anna Dąbrowska
https://stacja7.pl/rozmowy/ksiaze-pokoju-proroctwa-izajasza/ 

https://stacja7.pl/rozmowy/ksiaze-pokoju-proroctwa-izajasza/


 ŻYWY  RÓŻANIEC  STYCZEŃ  2023
DATA            GODZ.   RÓŻA

02.01.2023     08.00      IV
03.01.2023     08.00      V
04.01.2023     08.00      GODZINKI – APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI                     
                                      DOBREJ ŚMIERCI
                       08.30      VI                    
05.01.2023     08.00      VII

      15.00      MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA  ZA  INTRONIZACJĘ N.S.P.J.  I  O   
                    ŚWIĘTOŚĆ   DLA  KAPŁANÓW 

07.01.2023     07.30      MSZA ŚW. WYNAGRADZAJĄCA  NIEPOKALANEMU SERCU N.M.P.
                       08,00      RÓŻANIEC ŚW. WYNAGRADZAJĄCY NIEPOKALANEMU SERCU
                                      N.M.P.
09.01.2023     08.00      IX
10.01.2023     08.00      X
11.01.2023     08.00      GODZINKI – APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI                     
                                      DOBREJ ŚMIERCI

      08.30      XI
12.01.2023     08.30      XII
13,01.2023     08.00      I 

      15.00     MSZA ŚW. O TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P.
14.01.2023     08.00      II
16.01.2023     14.00      ADORACJA  APOSTOLSTWO MATKI B. PATRONKI DOBREJ
                                      ŚMIERCI
                       15.00      MSZA Ś. APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI  DOBREJ
                                     ŚMIERCI
17.01.2023     08.00      IV
18.01.2023     08.00      GODZINKI – APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI                     
                                      DOBREJ ŚMIERCI

      08.30       V
19.01.2023     08.00      VI
20.01.2023     08.00      VII
21.01.2023     08.00      IX
23.01.2023     08.00      X
24.01.2023     08.00      XI
25.01.2023     08.00      GODZINKI – APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ PATRONKI                     
                                      DOBREJ ŚMIERCIXII

      08.30      XII
26.01.2023     08.00      I
27.00.2023     08.00      II
28.00.2023     08.00      III
30.01.2023     08.00      IV
31.01.2023     08.00      V

  
PAPIESKIE  INTENCJE  MODLITEWNE:

MÓDLMY  SIĘ,  ABY  WYCHOWAWCY  BYLI  WIARYGODNYMI  ŚWIADKAMI, UCZĄC 
BRATERSTWA  ZAMIAST  RYWALIZACJI  I  WSPIERAJĄC  PRZEDE  WSZYSTKIM 
WRAŻLIWYCH  MŁODYCH  LUDZI.



   Minął Rok Pański 2022

       W duchu wdzięczności Panu Bogu  zakończyliśmy  miniony  Rok Pański 2022.  
Koniec  roku  skłania  nas  do  pewnego  podsumowania  minionego  czasu.  Tego  niezwykle
trudnego roku, w którym jeszcze mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa a na dodatek
24 lutego 2022 r wybuchła wojna u naszych sąsiadów na Ukrainie. Dzięki życzliwości wielu
Polaków także na  terenie naszej parafii schronienie znalazło wiele osób z tego dotkniętego
wojną kraju. Cała ta sytuacja pandemiczno-wojenna spowodowało, że dziś wiele rodzin także
w naszej parafii boryka się z kłopotami ekonomicznymi i galopującą inflacją.
   Dla  naszej  wspólnoty  był  to  rok  dziękczynienia  za  40  lat  istnienia  parafii. W sposób
szczególny dziękowaliśmy za to Panu Bogu w niedzielę 23 października 2022 r. na Mszy św.
sprawowanej  pod  przewodnictwem  Metropolity  Gdańskiego  Abpa  Tadeusza  Wojdy  SAC.
Przedstawiciele Rady Parafialnej przygotowali z tej okazji wystawę ze zdjęciami, oraz folder
obrazujący historię redłowskiej parafii a katecheci wraz z uczniami ze szkół znajdujących się na
terenie naszej parafii zorganizowali konkurs prac plastycznych, umieszczonych na wystawie w
naszej świątyni. Raz jeszcze wszystkim za to dziękuję.                             

Przypomnę, rok miniony, przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim:  „Posłani w Pokoju
Chrystusa”. Pragnęliśmy  włożyć  jeszcze  większy  wysiłek  w  bardziej  świadomy  udział
wiernych we Mszy św. oraz w odkrywanie zadań, które wynikają z „owoców Komunii św.”.
Chodzi o nasz „eucharystyczny styl życia” i wynikającą z niego misję czyli posłanie głoszenia
słowem i postawą pokoju Chrystusa, o czym słyszymy w każdej Mszy św. kiedy kapłan na
zakończenie rozsyła nas: Idźcie w Pokoju Chrystusa”. Chcieliśmy się skupić na jeszcze lepszym
przeżywaniu Eucharystii, na częstszym przyjmowaniu komunii św. i regularnym uczestnictwie
w niedzielnej i świątecznej Mszy św. a może i w dni powszednie, a także na ożywieniu Adoracji
Najświętszego  Sakramentu.  Na  ile  udało  nam  się  te  założenia  zrealizować  musimy
odpowiedzieć sobie sami. 

Nowy  rok  duszpasterski,  który  rozpoczęliśmy  od  pierwszej  niedzieli  adwentu
przeżywamy  pod  hasłem:  „Wierzę  w  Kościół  Chrystusowy”.  Mamy  pochylić  się  nad
tajemnicą  Kościoła  i  odnowić  wiarę  w  tę  wspólnotę,  którą  założył  Chrystus  i  wyposażył
w sakramenty.  To  wszystko  po  to,  byśmy  w  tej  wspólnocie  wierzących  mogli  osiągnąć
zbawienie. 
        Próbując podsumować miniony rok przyjrzyjmy  się życiu religijnemu społeczności Gdyni
Redłowa, która liczy ponad 6 tyś. mieszkańców.   Najpierw  zobaczmy jak przedstawiało się 
życie sakramentalne: 
   
1. Sakrament Chrztu Świętego. 
Rok 1983 1987 1997 2007 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość chrztów 128   84    44 57 38 39 29 23 20   21

Liczba chrztów  w ostatnich latach utrzymuje się liczbie około 20. Parafia nasza się starzeje,
mało  jest rodzin młodych ale trzeba też  pamiętać, że coraz więcej rodzin żyje bez Boga i nie
widzi potrzeby ochrzczenia swoich pociech.
 
2. Sakrament bierzmowania:

Rok 1983 1987 1997 2007 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba bierzmow.    91   68    61   47   27 25  20 25  20   23
 

Obecnie do przyjęcia tego sakramentu przygotowuje się grupa ok. 20 młodzieży.



3.Sakrament Eucharystii:
1. I-komunia święta:

Rok 1983 1987 1997 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liczba dzieci    81    75    57    75   67  17 48 41   20   50

2. Frekwencja na niedzielnych Mszach Świętych :
Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość wiernych (około) 2065 1798 1847 ok450 884  914

T 

Na liczącą ponad 6000 mieszkańców dzielnicę do kościoła w ostatnim czasie chodzi trochę
ponad 900 osób. To ok. 50% tych, którzy regularnie praktykowali przed COVID-19 . . 

3. Ilość rozdanych w ciągu  minionego roku komunii świętych:     ok. 100 tyś  . 
Cieszy coraz większa dojrzałość regularnie uczęszczających na Eucharystię, spośród których
zdecydowana  większość  bardzo  często  przystępuje  do  komunii  św.  Pragnę  bardzo  gorąco
podziękować  tym,  którzy  regularnie  i  często  posilają  się  „pokarmem  na  życie  wieczne”.
Zachęcam pozostałych do regularnego i  pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn.  z komunią
świętą.  Cieszy też fakt,  że dwom kapłanom (przydałby się jeszcze jeden) pomagali  czterej
nadzwyczajni szafarze komunii świętej: Pan Jacek, Pan Adrian, Pan Adam i Pan Aleksander.
Od  listopada  szafarze  w  jedną  niedzielę  miesiąca  zanoszą  Ciało  Chrystusa  do  chorych
i starszych, którzy sobie tego wyraźnie życzą. Dziękuje Im za tę gorliwą posługę. 
• Przy  tej  okazji  chcę  również  podziękować  za  zamawiane  intencje  Mszy  świętych,  te
w niedziele  i  święta,  ale  także  w  dni  powszednie.  Niestety  ze  względu  na  brak  kapłanów
musieliśmy  zredukować  jedną  Mszę  św.  poranną  w  dni  powszednie.  Dlatego  proszę
o wyrozumiałość,  że  terminy  zamawianych  intencji  są  odległe,  jest  nas  tylko  2  kapłanów.
Dziękuję także za składane przy tej okazji stypendia mszalne. 

4. Sakrament Namaszczenia Chorych.
Odwiedzamy każdego miesiąca około 46 osób starszych i chorych. 
• Pogrzeby:

Rok 1997 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość w parafii   53   51    68    66   58   61 67 52   69   60

W imieniu całej parafii wyrażam chrześcijańską solidarność ze wszystkimi, którzy w minionym
roku pożegnali swoich najbliższych! W 2022 roku pogrzebów było mniej niż w poprzednich
latach.  Trzeba  też  podkreślić,  że  wydłuża  się  średnia  wieku.  Jeszcze  raz  proszę  uczyńmy
wszystko, by zadbać o naszych starszych czy schorowanych rodziców, krewnych, sąsiadów, by
zostali zaopatrzeni sakramentami świętymi. Nie czekajmy do ostatniej chwili.  Zaprośmy do
nich kapłana z posługa sakramentalną. W sytuacjach nagłych kapłan jest do dyspozycji o każdej
porze dnia i nocy. Przychodźmy śmiało! 

5.Sakramen  t   pokuty i pojednania.
Ze względu na małą liczbę kapłanów spowiedź w dni powszednie jest 15 minut przed Mszą św.
ale kiedy to tylko możliwe,  to staramy się służyć w konfesjonale także w czasie Eucharystii.
W niedzielę i uroczystości pragniemy spowiadać podczas każdej Mszy św.
Pragnę  podziękować  wielu  z  Was,  którzy  regularnie  korzystacie  z  sakramentu  Bożego
Miłosierdzia.  Chciałbym  raz  jeszcze,  zaapelować  o  ożywienie  spowiedzi  w  I-piątki
miesiąca, by wynagradzać Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata. Zachęcajmy dzieci
i młodzież, a sami dajmy im przykład. Jako kapłani na miarę naszych sił i możliwości staramy
się służyć Wam najlepiej jak potrafimy, posługą  w konfesjonale! Dziękuję Ks. Marianowi za
codzienną, gorliwą służbę w konfesjonale i poza nim.



6. Sakrament Kapłaństwa.
    Obecnie w naszej parafii posługuje 2 kapłanów: Proboszcz - Ks. Wiesław Philipp i Wikariusz
- Ks. Marian Kożyczkowski. Od sierpnia Ks. Marian zastąpił ks. Pawła Jakimcio, który został
przeniesiony do Parafii MB Gwiazdy Morza w Sopocie.  W dniu 18 sierpnia 2022 r. odszedł do
wieczności  Ks.  Kazimierz  Południak.  Odczuwamy  potrzebę  przynajmniej  jeszcze  jednego
duszpasterza, ale mimo to staramy się na miarę naszych możliwości usłużyć całej parafii. W
minionym roku  odszedł  też  do wieczności  poprzedni  proboszcz  Ks.  Michał  Oksiuta,  który
posługiwał w tej parafii 14 lat.  
    Obecnie na piątym roku w naszym Gdańskim Seminarium Duchownym przygotowuje
się  do  kapłaństwa  alumn  Patryk  Zybert.  Inny,  Szymon  Orkisz  jest  w  Seminarium
Duchownym -  poza  granicami  Polski.  Niech ich  przykład  będzie  zachętą  dla  innych
młodych  chłopców,  którzy  nie  będą  bali  się  pójść  za  Chrystusem.  Prośmy  Boga
o wytrwanie dla Nich oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.  W bieżącym roku
módlcie się także za nas - waszych kapłanów, byśmy byli dla Was dobrymi Pasterzami.
Święty Janie Pawle II i bł. Ks. kardynale Stefanie Wyszyński  – módlcie się za nami!
Chciałbym wyrazić także przy tej okazji wdzięczność Ks. Marianowi  za Jego gorliwą posługę
duszpasterską i katechetyczną: w parafii, w szkole i w przedszkolu.
Podsumowując ten rok trzeba wspomnieć, że 31 grudnia 2022 r. odszedł do wieczności Papież
Senior Benedykt XVI. Zmarłego Ojca św. i zmarłych kapłanów polecamy modlitwie wiernych.

7.Sakrament     Małżeństwa:
Rok 1983 1997 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ilość par    44   16   13     10 4 9  10 5 3 3    0

W minionym roku w naszej parafii nie było ani jednego ślubu. 
 
    Mówiąc  o  życiu  parafii  trzeba  ukazać  zaangażowanie  wiernych  w  grupy
duszpasterskie. Parafia-jak uczy Sobór Watykański II - to wspólnota wspólnot. Im więcej
takich  grup,  tym  żywotniejsza  parafia.  Słowa  wdzięczności  kieruję  pod  adresem
wszystkich należących do grup i  pragnę zachęcić Was Drodzy Parafianie,  by nie być
tylko biernymi uczestnikami, ale czynnie zaangażować się w  życie parafii. W każdej
grupie można znaleźć coś dla siebie. W naszej parafii do tej pory istnieją takie wspólnoty:

• Żywy Różaniec  Święty (11 róż);
• Apostolstwo Bożego Miłosierdzia; (dziękuję za codzienne odmawianie koronki do

Bożego Miłosierdzia po Mszy św. rannej i wieczornej.)
• Koło Misyjne Dorosłych (10 osób);
• Apostolstwo MB Patronki Dobrej Śmierci (ok. 10 osób);
• Grupa Biblijna „Marana tha” (ok. 10 osób);
• Ministranci (8 osób) /liczymy się więcej/;
• Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
• Parafialny Zespół Caritas – (5 osób). Szczególne podziękowanie kieruję na ręce

Pana Przemysława za tę troskę o najbardziej potrzebujących;   
• Redakcja parafialnej Gazetki „Miłosierdzie” 2-osobowa. W tym miejscu chciałbym

podziękować Pani  Janinie  i  Pani  Katarzynie za redagowanie  z wielkim zapałem
naszego  tygodnika.  Pragnę  wyrazić  wdzięczność  także  Panu  Adrianowi  za
czuwanie i wstawianie tekstów na stronę internetową naszej parafii. 

• Wspólnota Mężczyzn św. Józefa ( ok. 15 Panów, zapraszam innych);



 Wspólnota Domowego Kościoła – 1 krąg ( 4 małżeństwa).
 Pragnęlibyśmy,  by  powstały  w  parafii  także  jakieś  wspólnoty  dla  dzieci

i młodzieży. Ks.  Marian nad tym pracuje;) Liczymy na Waszą pomoc!

KWESTIE MATERIALNE PARAFII  . 
     Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie za wszelkie ofiary
składane na utrzymanie parafii i wykonywane inwestycje. Mam świadomość, że niełatwo
się dziś żyje, a mimo to potraficie się dzielić.
W minionym roku udało się zamontować pierwszych 7 stacji drogi krzyżowej z mozaiki
włoskiej. Niestety wykonanie i montaż pozostałych 7 znacznie się opóźnił. Wykonawca
Pan Piotr Kauczynski z Krakowa na początku grudnia zapewnił, że rozpoczyna prace nad
pozostałymi stacjami i obiecał, że zostaną zamontowane w naszej świątyni jeszcze przed
Wielkanocą.  Pozostaje  mi  tylko  przeprosić  za  opóźnienie.  Oczywiście  robocizna
podrożała o ok. ¼ pierwotnej ceny. Ale pieniądze na ten cel mamy. Niespodziewanie
w minionym roku okazało się, że tynk  na najwyższym poziomie świątyni w okolicach
krzyża zaczął pękać  i dostała się woda. To miejsce zostało odkryte, by mogło schnąć,
zostały wykonane niezbędne prace dekarskie, dzięki czemu woda już nie wdziera się do
murów  świątyni.  Zamontowano  też  nagrzewnice,  które  mają  na  celu  osuszanie
i wietrzenie  ścian  wewnątrz  kościoła.  Na  wiosnę  planujemy  położenie  odpowiednich
materiałów  tynkarskich  zabezpieczających  i  pomalowanie  tej  części  kościoła,  gdzie
został skuty tynk. Ponieważ prace prowadzone są na wysokościach dlatego też są bardzo
drogie. 
     Ze względu na sugestię parafian planujemy w najbliższym czasie remont-przebudowę
plebani. Mamy już projekt koncepcyjny, który ufam w tym miesiącu zostanie zakończony
i przedstawiony do akceptacji w Kurii Metropolitalnej  Gdańskiej.  Trudno dzisiaj jeszcze
dokładnie określić, kiedy rozpoczną się te prace. Chcielibyśmy jak najszybciej. Stąd też
ofiary składane przy okazji kolędy są przeznaczone właśnie  na tę inwestycję. Bardzo
dziękuję  tym,  którzy  modlitwami,  a  także  ofiarami  wspierają  to  wszystkie  dzieła
materialne.  W  bieżącym  roku  poza  wspomnianymi  wcześniej  nie  planujemy
szczególnych inwestycji w kościele. 
       Pragnę podziękować  przy tej okazji także Osobom, które dbają o świeże  kwiaty
i piękną  dekorację  kościoła;  Pani  Maryli,  Pani  Marii,  Pani  Halinie,  Pani  Teresie
i wspomagających  je  osobach.  Pani  Eryce  i  Pani  Wisi  dziękuję  za  troskę  o  czystość
strojów liturgicznych i bielizny kielichowej. Panu Marcinowi, Panu Szczepanowi i Panu
Janowi  oraz pomagającemu im Panu Januszowi wyrażam wdzięczność za pełną oddania
służbę w zakrystii. Panu Leszkowi i wspomagającym go Panom tzw. „brygadzie zryw” za
wszelkie prace gospodarcze a Pani Małgosi za troskę  o czystość. Gorąco dziękuję także
naszym organistom Pani Hani i Panu Waldemarowi. Parafia to także plebania, o którą
dbają Pani Wisia i Pani Gabrysia. Im również należą się słowa ogromnej wdzięczności. 
Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wyrazy dobroci i życzliwości
okazane  w 2022 roku.  Przepraszam za  uchybienia  z  mojej  strony  i  kapłanów naszej
parafii  oraz gorąco proszę o modlitwę i pomoc w radosnym kroczeniu we wspólnocie
parafialnej do Królestwa Niebieskiego.   Szczęść Boże w Nowym 2023 Roku! 

                                                                                  Ks. Proboszcz



O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E
        N I E D Z I E L A    C  H  R  Z  T  U     P  A  Ń  S  K  I  E G O  – 0 8   S T Y C Z N I A   2 0 2 3 R.

1. W dzisiejszą niedzielę – Niedzielę Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny Okres Bożego
Narodzenia. Zgodnie z tradycją kolędy śpiewamy do 2 lutego włącznie.

2. Przypominamy,  że  od  2  stycznia  zmienił  się  w  naszej  parafii  porządek  Mszy  św.
porannych w dni powszednie. Nie ma Mszy św. o godz. 7.00 i 8.30 a jest tylko jedna Msza
św. o godz. 7.30. 

3. We  wtorek  po  Mszy  św.  o  godz.  15.00  zapraszamy  Wspólnotę  Miłosierdzia  Bożego  i
wszystkich chętnych na godz. 15.40 do salki na plebanii na film o św. Siostrze Faustynie pt.
„Miłość i Miłosierdzie”.

4. Braci ze Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa i chętnych Panów  zapraszamy we wtorek na godz.
18.30 na spotkanie do salki na plebanii. 

5. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  po Mszy św. o
godz. 7.30 i 15.00.

6. W piątek po Mszy św. o godz.15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Godzinki o
Bożym Miłosierdziu i Koronka.

7.  Wizyta duszpasterskiej w tym tygodniu według następującego porządku: 
w poniedziałek 09 stycznia: ul. Cylkowskiego 9,11 oraz domki; 
we wtorek 10 stycznia : ul. Szarych Szeregów (całość);
w środę 11 stycznia: ul. Redłowska;
w czwartek 12 stycznia: ul. Korczaka 2, 3, 4 ,5A, 5B, 6;
w piątek 13 stycznia: ul. Korczaka 7, 8 i domki (9-39);
w sobotę  14 stycznia:  ul.  Korczaka  14,  16,  18,  20  oraz  ul.  Wiosny  Ludów (  numery
nieparzyste).

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 a w sobotę o godz. 15.00. 

8. Biuro parafialne w okresie kolędy w tym tygodniu czynne będzie we wtorek, czwartek i
piątek  od  godz.  9.00  -  10.00  a  w sprawach  pilnych  prosimy  kontaktować  się  także  po
popołudniowej Mszy św. W poniedziałek wyjątkowo biuro parafialne będzie nieczynne.

9. W okresie kolędy przez cały miesiąc styczeń Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz.
15.00 z wyjątkiem sobót,  niedziel i świąt  kiedy Msze św. wieczorne będą o godz. 18.00. 

10.W dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na Gdańskie Seminarium
Duchowne. Za wszelkie ofiary składamy „Bóg zapłać”!

11.Informujemy, że sakrament bierzmowania zostanie w naszej parafii udzielony młodzieży w
czwartek 01 czerwca br. przez Bpa Wiesława Szlachetkę.

12. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej - Gościa Niedzielnego i Niedzieli ( niestety prasa
podrożała) oraz  naszej   parafialnej  gazetki  Miłosierdzie  (zawiera  sprawozdanie  roczne).
Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.

13.W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka: śp. Lidia Wykowska    l. 93
z ul. Powstania Śląskiego. Ją i wszystkich naszych zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek …

14.Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. 
                                                  

  Szczęść Boże!



                        
I N T E N C J E   M S Z A L N E  08.01 – 15.01.2023 R.

Dzień Godz Intencja
Bożej

Rodzicielki
08.01.2023 

  7.00 +Marianna Minikowska (greg.8)
  8.30 +Benedykt Mudlaf oraz ++rodzice i ++rodzeństwo z obojga 

stron
10.00 Suma – za Parafian
11.30 +Arkadiusz Rajchert
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Agnieszka i +Stefan Kała oraz +Leon Hoppa

  
Poniedziałek

09.01

7.30 +Manfred Kruszyński
7.30 +Zbigniew Cempura – w miesiąc po śmierci

15.00 +Marianna Minikowska (greg.9)
Wtorek

10.01
7.30 +Marianna Minikowska (greg.10)
7.30 O Boże błog., opiekę MB, potrzebne łaski dla Danuty Reuter 

– z ok. urodzin.
15.00 +Jolanta Jaśkowiak – 3 rocz. śmierci

Środa
11.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.11)
15.00 Zbiorowa:  1)+Zdzisław  Ratyński  oraz  ++  z  rodziny

Ratyńskich  oraz  +Tadeusz  KAROL;  2)  O  dar  wybaczenia
i pojednania w rodzinie; 

Czwartek
12.01.

  7.30 Dziękczynno-błagalna z ok. 60-urodzin Bogdana-o łaski 
zdrowie i pogodę ducha

15.00 +Marianna Minikowska (greg.12)
Piątek
13.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.13)
15.00 O rychły triumf Niepokalanego Seca NMP

Sobota
14.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.14)
18.00 +Zbigniew Pietranis -1 r. śm oraz ++rodzice z obojga stron

Niedziela
15.01. 

 7.00 O Boże błog., dary Ducha św. dla Arkadiusza i Krzysztofa 
z rodzinami

  8.30 +Czesława (ona) Sekida
10.00 Suma – za Parafian
11.30 +Marianna Minikowska (greg.15)
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Stanisław(on) i +Helena Lubiescy

Gazeta wydawana jest przez  parafię Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie. 
Adres redakcji:  ul. Kopernika 75,  81-456 Gdynia Redłowo    tel. (58) 622 43 28
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