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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, 

aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

ADWENT
Słowo "adwent" oznacza "przyjście"

Pierwszym etapem nowego roku liturgicznego jest Adwent,
który  tworzą  cztery  tygodnie,  poprzedzające  Boże
Narodzenie,  to  znaczy  tajemnicę  Wcielenia.  Słowo
"adwent"  oznacza  "przyjście"  lub  "obecność".  W świecie
starożytnym wskazywało wizytę króla lub cesarza w jakiejś
prowincji;  w  języku  chrześcijańskim  odnosi  się  do
przybycia Boga, do Jego obecności w świecie; tajemnica,
która  obejmuje  całkowicie  wszechświat  i  historię,  ale
zawiera  dwa  szczytowe  momenty:  pierwsze  i  drugie
przyjście Jezusa Chrystusa.

Pierwszym jest właśnie Wcielenie; drugim jest chwalebne
przyjście  na  końcu  czasów.  Te  dwa  momenty,  które
chronologicznie  są  od siebie  oddalone  -  a  nie  jest  nam
dane wiedzieć jak bardzo - w istocie stykają się ze sobą
ponieważ przez swoją  śmierć  i  zmartwychwstanie  Jezus
już  dokonał  tego  przekształcenia  człowieka  i
wszechświata,  które  jest  ostatecznym celem stworzenia.
Ale  przed  końcem,  trzeba  aby  wszyscy  jego  wrogowie
upadli  do  jego  stóp.  Ten  Boży  plan  zbawienia,  który
nieustannie  się  dokonuje,  ciągle  wymaga  wolnego
posłuszeństwa i współpracy człowieka; a Kościół, który jest
jak  Oblubienica,  obiecana  małżonka  Baranka  Bożego,
ukrzyżowanego  i  zmartwychwstałego,  żyje  pamiętając  o
swym  Panu  i  w  oczekiwaniu  Jego  przyjścia.  Jest  to
oczekiwania, na które składa się czujna i czynna nadzieja.

O  tym przypomina  nam dzisiaj  Słowo  Boże,  wytyczając
linię postępowania, którą należy iść, aby być gotowym na
przyjście  Pana.  W  Ewangelii  Łukasza  Jezus  mówi
uczniom: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych.

Czuwajcie  więc  i  módlcie  się  w  każdym  czasie"  (Łk
21,34.36).  Tak  więc  trzeźwość  i  modlitwa.  Zaś  apostoł
Paweł dodaje zachętę, by "spotęgować wzajemną miłość"
między sobą i wobec wszystkich, aby nasze serca zostały
utwierdzone jako nienaganne w świętości" (por. 1 Tes 3,12-
13).  Pośród  wstrząsów  świata,  czy  na  pustyniach
obojętności  i  materializmu,  chrześcijanie  przyjmują  od
Boga zbawienie i  świadczą o nim poprzez odmienny styl
życia,  jak  miasto  postawione  na  wzgórzu.  "W  owych
dniach - zapowiada prorok Jeremiasz - Jerozolima będzie
mieszkała  bezpiecznie  i  będzie  nazwana:  Pan  naszą
sprawiedliwością”  (33,16).  Wspólnota  wierzących  jest
znakiem miłości Boga, Jego sprawiedliwości, która jest już
obecna w historii, ale nie jest jeszcze w pełni zrealizowana,
i dlatego zawsze musi być oczekiwana, cierpliwie i mężnie
poszukiwana.

Maryja  Panna  doskonale  uosabia  ducha  Adwentu,  który
polega na słuchaniu Boga, głębokim pragnieniu pełnienia
Jego woli, radosnej służbie innym. Pozwólmy się przez Nią
prowadzić  aby  przychodzący  Bóg  nie  zastał  nas
zamkniętymi lub rozproszonymi, ale mógł w każdym z nas
poszerzyć nieco swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i
pokoju.

Benedykt XVI, papież (2012)  źródło: wiara.pl

„NA CZARNEJ”
Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie

Diecezjalne  Duszpasterstwo  Akademickie  „Na  Czarnej”
działające przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w
Gdańsku  Wrzeszczu  zaprasza  studentów  na  spotkania.
Oto nasze propozycje:

Niedziela, godz.  19:00 • prywatna Adoracja Najświętszego
Sakramentu; możliwość spowiedzi św.      
- godz.19:30 - Msza św. (kaplica w domu parafialnym).

Poniedziałek,  godz.  19:00 •  Warsztaty  Ewangelizacyjno-
Misyjne (salka duszpasterstwa).

Wtorek,  godz.  18:00 •  Caritas  Akademicka  zaprasza
chętnych  do  pomocy  w  przygotowaniu  posiłków  dla
ubogich i bezdomnych (salka duszpasterstwa).



I, II IV środa m-ca / godz. 18:30 • Adoracja Najświętszego
Sakramentu; możliwość spowiedzi św. 
-  godz.19:00  Msza  św.  akademicka  (kaplica  w  domu
parafialnym). Po modlitwie w kaplicy zapraszamy do salki
akademickiej  na  wykład  w  ramach  kursu  biblijnego  ze
Starego i Nowego Testamentu.

III  środa m-ca  / godz. 19:00 • Modlitwa śpiewami z Taize
(kaplica  w  domu  parafialnym).  Po  modlitwie  w  kaplicy
zapraszamy do salki akademickiej na wieczorne rozmowy
na temat wiary. 

I  czwartek m-ca / godz.19:00 •  Spotkanie z nauczaniem
św.  Jana  Pawła  II;  dla  stypendystów  Dzieła  Nowego
Tysiąclecia(salka duszpasterstwa).

II czwartek m-ca / godz. 19:00 • Dyskusyjny Klub Filmowy
(salka duszpasterstwa).                                                 

III  czwartek m-ca /  godz. 19:00 •  Spotkanie z Gościem
(salka duszpasterstwa).

IV  czwartek m-ca  - godz. • 19:00 Spotkanie integracyjne
(salka duszpasterstwa).

Piątek od godz. 18:00 do godz.19:30 • Dyżur duszpasterski
- możliwość rozmowy i/lub spowiedzi św. (kaplica w domu
parafialnym).

I, III, IV sobota m-ca • Akademicki Klub Morsa.

II  sobota  m-ca •  Pielgrzymka  Pomorskim  Szlakiem  św.
Jakuba.                                                                             

Szczegółowe informacje na: www.naczarnej.pl i na portalu
społecznościowym FB. Przekazujmy je studentom, którzy
szukają wspólnoty duszpasterstwa akademickiego.

NIEZASTĄPIENI
rodziny zastępcze

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą „Niezastąpieni:
Rodziny  Zastępcze”.  Projekt  ten  aktywizuje  do  podjęcia
rodzicielstwa zastępczego poprzez zarówno bezpośrednie
przygotowanie  rodzin  zastępczych,  jak  i  przekaz
podstawowych  wiadomości  na  ten  temat.  Szczegółowe
informacje na stronie internetowej: www.niezastapieni.org

FORMACJA MŁODZIEŻY
Dom Formacyjny Młodzieży Gdańsk-Migowo

▪  Synodalne  spotkania  młodych  archidiecezji  gdańskiej,
każdy piątek w godz. 19:00-21:00.   

▪ Młodzieżowy kurs liderów i animatorów, 14 grudnia 2021
roku

FORMACJA KATECHETÓW
Dom Formacyjny Młodzieży Gdańsk-Migowo

1.  Serdecznie  zapraszamy  wszystkich  katechetów  do
udziału w ostatniej edycji warsztatów, które rozpoczną się
Mszą  św.  o  godz.  10:00  w  dolnym  kościele  parafii
Opatrzności Bożej w Gdańsku, al. Jana Pawła II 48.

Dalsza część spotkania odbędzie się w Gdańskim Ośrodku
Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II (adres: jw.).

Termin: 4 grudnia, w godz.: 10:00-12:15

*****

2.  Zapraszamy do  udziału  w  szkoleniu  katechetycznym,
które odbędzie się 9 grudnia 2021 r.  o godzinie 17:00 w
auli Jana Pawła II przy Kurii Metropolitalnej w Gdańsku.

Szkolenie przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” ma na celu dostarczenie nauczycielowi
podstawowych  informacji  z  zakresu  nauczania  Prymasa
Tysiąclecia,  tak  by  zdobytą  wiedzę  mógł  wykorzystać
podczas zajęć lekcyjnych.

W założeniu organizatorów w trakcie szkolenia uczestnicy
zapoznają się z aktualną interpretacją dziedzictwa Stefana
Kardynała Wyszyńskiego.



KALENDARIUM
- miesiąc grudzień 2021

3-5.12.2021
Warsztaty  dla  dziewcząt  „W  ikonie  kobiecości  Maryi”;
Gdynia Orłowo (s. serafitki)

4.12.2021
godz.  6:15  -  IV  pielgrzymka  biegaczy  w  intencji  obrony
życia  dzieci  nienarodzonych;  kościół  pw.  bł.  Edmunda
Bojanowskiego w Rumi
godz. 9:30 - dzień skupienia kapłanów (archikatedra) 
godz.  10:00  dzień  skupienia,  franciszkanie  dla
Niepokalanego  Serca  Maryi,  kościół  pw.  św.  Antoniego
Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana
godz. 12:00-20:00 Jarmark św. Mikołaja; Gdańsk, klasztor
oo. dominikanów

5.12.2021
godz. 11:00 - Msza św. na zakończenie Roku św. Józefa;
Gdańsk-Przymorze, kościół pw. św. Józefa
godz. 12:30 - Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-
Życie; archikatedra oliwska

8.12.2021
godz.  13:00  -  Zakończenie  Roku  Św.  Józefa;  Gdańsk,
kościół rektoralny pw. św. Józefa (oo. oblaci)
godz.  18:00  -  Akademia  Edukacji  Bioetycznej;  Gdańsk-
Strzyża, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz.  19:30  -  Modlitwa  o  potomstwo;  sanktuarium  MB
Brzemiennej, Matemblewo

11.12.2021
godz. 10:30 - Dzień otwarty „SOS Jestem w ciąży”; Dom
Samotnej Matki (sanktuarium MB Brzemiennej)
godz.  10:00-14:30  -  Dzień  formacji  Rycerzy  Kolumba;
Gdańsku-Żabianka, sanktuarium MB Fatimskiej

12.12.2021
Zapraszamy  do  wspólnej  modlitwy  podczas  procesji
różańcowej w niedzielę, 12 grudnia. Początek po Mszy św.
o  godz. 12:30 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Wyjście
sprzed kościoła ok. godz. 13:30. Planowane zakończenie
procesji ok. godz. 15.00. 

godz. 15:00 - Wernisaż wystawy fotografii z Ziemi Świętej;
Gdańsk ul. Elżbietańska 9/10 (Oblackie Centrum Kultury)

14.12.2021
godz. 18:00 - bierzmowanie dla dorosłych; Gdynia, kościół
parafialny pw. NSPJ

16.12.2021
godz.  17:00 -  Msza święta  w intencji  poległych śp.  ofiar
Grudnia ’70; Gdańsk, bazylika św. Brygidy

17.12.2021
godz. 6:00 -  apel pamięci  i  modlitwa przy pomniku Ofiar
Grudnia ’70 w Gdyni
godz.  16:30  -  Msza  św.  w  intencji  ofiar  Grudnia  ’70;
Gdynia, kościół pw. NSPJ
godz.  20:00  -  Wieczór  Modlitwy  Młodych,  Msza  św.
"roraty";  Gdańsk,  parafia  pw.  św.  Mikołaja  (oo.
dominikanie)

18.12.2021
godz.  15:00  -  Msza  św.  dla  osób  konsekrowanych  w
archikatedrze oliwskiej

24 grudnia 2021 roku
Wigilia dla ubogich

Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie

ROK 2022
- ogólnopolskie inicjatywy duszpasterskie

Zapowiedzi wybranych wydarzeń - pierwsze półrocze

● STYCZEŃ

6
Uroczystość Objawienia Pańskiego 
- Dzień modlitw w intencji misji

17
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

18 (do 25)
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

23
Niedziela Słowa Bożego

26
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
● LUTY

2 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

11
30. Światowy Dzień Chorego 



27 (do 5 marca)
55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

● MARZEC

1
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

4
Dzień  modlitwy  wynagradzającej  i  pokuty  za  nadużycia
duchownych wobec małoletnich

13
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

24
Dzień Misjonarzy Męczenników 

25
Dzień Świętości Życia 
– liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

26
Dzień modlitw za więźniów

● KWIECIEŃ

14
Święto Chrztu Polski

22-24
Duszpasterstwo Akademickie
Ogólnopolskie Forum Liderów - Poznań

23-24
Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski

wręczenie krzyży misyjnych

ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację kardynała bł.
Stefana Wyszyńskiego 

24 
Święto Miłosierdzia Bożego, uroczystości centralne w 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  Kraków-Łagiewniki

24 (do 30)
Tydzień Miłosierdzia

24
16. Niedziela modlitw za kierowców i innych użytkowników
dróg (MIVA Polska wraz z KDK)

29 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego 

● MAJ

3 
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - Jasna Góra 
ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację kardynała bł.
Stefana Wyszyńskiego

8 (do 14)
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne

8
Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona
Polski, w Krakowie

Doroczna Pielgrzymka Duszpasterstwa Akademickiego na
Jasną Górę  (ogólnopolska)

● CZERWIEC

3-4
Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę
- II Ogólnopolski Kongres Różańcowy

4
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000 

11
Beatyfikacja  Siostry  M.  Paschalis  i  IX  Towarzyszek
(uroczystość we Wrocławiu)

11
Krajowy zjazd i spotkanie ministrantów i lektorów w Loretto
(diec. warszawsko-praska) 

17
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej
NSPJ na Jasną Górę

18-19
41. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na
Jasną Górę

FORMACJA KAPŁANÓW
- informacje dla prezbiterów

Spotkania duszpasterzy młodzieży
Odbywają się w każdy wtorek (godz. 20:00-22:00) 
w Domu Formacyjnym Młodzieży, Gdańsk-Migowo

18.12.2021 
godz. 10:00 spotkanie opłatkowe dla księży, Gdańsk-Oliwa

(aula JPII)

19.12.2021
godz. 20:30 spotkanie Kapłańskiego Forum Dialogu 

(spotkanie zdalne / on-line) 

www.diecezja.gda.pl

Fotografie: pixabay.com i archiwa parafialne


