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Przygotuj się do Liturgii

intencje apostolstwa modlitwy

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia:
I czytanie: Iz 52,7-10; II czytanie: Hbr 1,1-6; Ewangelia: J 1,1-18;

Niedziela Świętej Rodziny, 30 grudnia:
I czytanie: Iz 52,7-10; II czytanie: Hbr 1,1-6; Ewangelia: J 1,1-18;

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok, 1 stycznia:
I czytanie: Lb 6,22-27; II czytanie: Ga 4,4-7; Ewangelia: Łk 2,16-21;

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia:
I czytanie: Iz 60,1-6; II czytanie: Ef 3,2-3a.5-6; Ewangelia: Mt 2,1-12;

Niedziela Chrztu Pańskiego, 13 stycznia:
I czytanie: Iz 42,1-4.6-7; II czytanie: Dz 10,34-38; Ewangelia: Mk 1,6b-11;

II Niedziela Zwykła, 20 stycznia:
I czytanie: Iz 62,1-5; II czytanie: 1 Kor 12,4-11.17-20; Ewangelia: J 2,1-12;

III Niedziela Zwykła, 27 stycznia:
I czytanie: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; II czytanie: 1 Kor 12,12-30; Ewangelia: Łk 1,1-4; 4,14-21;

IV Niedziela Zwykła, 3 lutego:
I czytanie: Jr 1,4-5.17-19; II czytanie: 1 Kor 12,31-13,13; Ewangelia: Łk 4,21-30;

Intencja ogólna

 

Intencja misyjna
Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha 
Świętego mocą wier ności i wytrwałości.

oD reDAkcji
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Ks. Zbigniew Zieliński
Gdańsk Oliwa, grudzień A.D. 2012                                                                             proboszcz

Cóż masz niebo nad ziemiany
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opAci oliWscy
Kazimierz benedyKt dąbrowsKi (1703-1722)
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???Parafianie 
 pytają

 

 

Pocztówka Opactwa Oliwskiego
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taizé – spotKanie z bogiem we wspólnoCie

Modlitwy podczas dotychczasowych spotkań często odbywały się wielkich halach
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Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego

Michał Fednik
Maja liwia celmer

krzysztof Morusiewicz
julia Maria Błaszczykowska

Urszula Marianna 
Niedzielska

krystian Bojka
leo Bluma

Filip Fronczek
kacper stanisław kozłowski

olaf celmer
Marcin kazimierz Bieszk
Daria stanisława Bieszk

Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską…

Michał Wolniak i Dorota Tymieniecka

Istotne są również spotkania w małych grupach

W tym 
roku 
braci ze 
wspólnoty 
Taizé oraz 
młodzież z 
całej Euro-
py będzie 
gościć 
Wieczne 
Miasto

ciąg dalszy na str. 11
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HUMor Dziecięcy
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Rozwiąż zadania, 
wpisz prawidłową 
odpowiedź z zad. 1, a 
kupon przynieś do 6 
stycznia do kościoła. 
Czeka nagroda.

Zadanie 2
Rozwiąż krzyżówkę.

Zadanie A
Rozwiąż rebus.

Zadanie B
Rozwiąż krzyżówkę

1. Gdy pierwsza … zaświeci.
2. Czekają pod drzewkiem.
3. Msza o północy.
4. Drzewo z gwiazdką na czubku.
5. Oplata świąteczne drzewko.
6. Nadchodzi … Rok.
7. Czerwona wigilijna zupa.

8. Narodził się w Betlejem.
9. Puszysty, biały.
10. Uroczysta kolacja.
11. Przynosi prezenty.
12. . . . nastrój lub wystrój.
13. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną.

Bazyliszek
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oliWskie korzeNie
O przemianie człowieka w 

Tajemnicy Wcielenia, 
czyli św. Bernard o Betlejem

O. Bernard Grenz O. Cist. 
Opactwo Szczyrzyc

Młody św. Bernard zatopiony 
w śnie - widzeniu dotyczącym 
tajemnicy Bożego Narodzenia
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• 

Gdy zmartwychwstanę, 
będę widział Boga

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...

Młody św. Bernard zatopiony 
w śnie - widzeniu dotyczącym 
tajemnicy Bożego Narodzenia

Opactwo Latroun - obecnie jedyny klasztor cysterski w Ziemi Świętej
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GrUpy DUszpAsterskie
wspólnota żywego różańCa
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wszystkie aktualności na stronie parafialnej:
www.archikatedraoliwa.pl

Archikatedra
Msze św. w niedziele:

godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (suma),            • 
13.00 (z chrztami w 2 i 4 niedziele miesiąca), 18.00

     (lipiec i sierpień - dodatkowa o 20.00)  
Msze św. w dni powszednie:   

godz. 7.00, 7.30, 8.00, 18.00• 
Msze św. w święta zniesione:  

godz. 7.00, 8.00, 9.00, 18.00• 

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek, Środa, Piątek     14:00-18:00
Wtorek, Czwartek, Sobota         9:00-13:00

Ryszard Bednarczyk

NAszA pArAFiA

Adres:
Parafia Archikatedralna pw. Trójcy Świętej 

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 5 
80-330 Gdańsk

telefon: 58 552-47-65 fax 58 554-33-18 e-mail: strojcyo@diecezja.gda.pl 

Kościół pw. św. Jakuba
Msze św. w niedziele: 

godz. 9.00 (gimnazjum, liceum), • 
         10.30 (szkoła podstawowa), 
         12.00 (przedszkolaki),
         20.00 (studenci i młodzież starsza)

Msze święte:
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opr. DB

jAk przyGotoWAć się Do kolęDy?
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                         Puer natus in 
Bethlehem, alleluja.

                       Unde gaudet Jerusalem, 
alleluja, alleluja.

                       In cordis jubilo Christum 
natum adoremus, Cum novo 

cantico.
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plAN Wieczerzy WiGilijNej
Wigilia

Świąt Bożego NarodzeNia
• Wieczerza Wigilijna stanowi uwieńczenie oczekiwania i początek przeżywania tajemnicy Wcielenia 
Syna Bożego. Dlatego ma ona religijny oraz rodzinny charakter.
• Wieczór Wigilijny to czas składania życzeń w gronie bliskich nam osób. Rozpoczynamy go zapa-
leniem świecy lub światła choinki. Zapalający mówi: Światło Chrystusa, wszyscy odpowiadają: Bogu 
niech będą dzięki.
• Następnie odczytujemy biblijny opis narodzenia Pańskiego:

 Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 
Mąż Jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl oto anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: „Józefie synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżon-
ki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.  

(Mt 1,18-24)
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• Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
• Czas na wspólne kolędowanie.

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje, 
I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje.
 
Chrystus się rodzi...

• Błogosławieństwo stołu wigilijnego:

 Panie, Ty w znaku łamania się chlebem nauczyłeś nas dzielić się z innymi chlebem 
oraz miłością, pobłogosław nasz wigilijny stół - pokarmy na nim zastawione i obdarz nas w 
tę noc  Twoim pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Wszystkim życzymy, 
aby Chrystus, który przyszedł dwa tysiące lat temu na świat,

błogosławił nam przynosząc pokój i dobro!
Redakcja „Trinitas”

• Po odczytaniu Ewangelii odśpie-
wuje się kolędę podczas, której  rozdaje 
się opłatki.

 Bóg się rodzi, moc truchleje,
 Pan niebiosów obnażony.
 Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
 Ma granice nieskończony;
 
 Wzgardzony, okryty chwałą.
 Śmiertelny Król nad wiekami!
 A Słowo ciałem się stało
 I mieszkało między nami.
 
 Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
 Bóg porzucił szczęście swoje,
 Wszedł między lud ukochany,
 Dzieląc z nim trudy i znoje

 Niemało cierpiał niemało,
 Żeśmy byli winni sami;
 A Słowo ciałem się stało 
 I mieszkało między nami
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WyDArzeNiA W pArAFii

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny oprócz dorosłych zgromadzi-
ła także młodych członków naszej wspólnoty. 

Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i 
Komunii świętej otrzymały w tym dniu medaliki.  Po 
błogosławieństwie dokonanym przez Księdza Pro-
boszcza rodzice nałożyli medaliki swoim pociechom. 
był to kolejny etap przygotowania dzieci do pełnego 
udziału dzieci w eucharystii. 
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WyDArzeNiA W pArAFii

D

t
 

Nasz parafianin kleryk tomasz zabielski 17 listo-
pada 2012 r. w parafii ignacego loyoli w ko-
szalinie otrzymał święcnia diakonatu. Święceń 

udzielał biskup krzysztof zadarko, biskup pomocniczy 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Aktualnie nasz dia-
kon przebywa na praktyce w parafii Narodzenia NMp w 
szczecinku i przygotowuje się do święceń kapłańskich 
planowanych na maj.



Podziękowanie Księdzu Biskupowi 
Ryszardowi Kasynie

Archikatedra Oliwska, 1 grudnia 2012 r.


