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Porządek nabożeństw
w Gdyni i Olsztynie
styczeń
A.D. 2017

Nowy Rok Pański

Drodzy Wierni, znajdujemy się na przełomie roku, gdzie żegnamy
stary a witamy nowy rok. Ten przełom roku powinien nas zachęcać do
rachunku z minionego okresu. Powinniśmy zadać sobie pytanie czy ten
miniony rok był naprawdę rokiem Pańskim? Czy wszystko było z naszej
strony dobrze wykonane czy być może musimy się z czegoś poprawić aby
ten nowy rok był lepszy niż ten miniony, aby ten nowy rok był naprawę,
nie tylko z nazwy, Rokiem Pańskim.
Kościół aby nam pomóc ten nowo zaczęty rok dobrze przeżywać
poprzez bardzo obfitą w wspaniałe uroczystości liturgie, poucza nas

2

ważnych dla naszego życia prawdach. Pierwszy dzień nowego roku to 8
dzień po Bożym Narodzeniu, nazywany oktawą Bożego narodzenia, już
sam ten fakt że znowu powinniśmy sobie przypomnieć że nasz Pan jest
najważniejszym w naszym życiu. Od niego powinniśmy wszystkie nasze
sprawy zaczynać i na nim kończyć. Następnie w poniedziałek 2 stycznia
tego roku przypada uroczystość Najświętszego Imienia Jezus, gdzie w
specjalny sposób czcimy imię naszego Zbawiciela, gdyż to imię zdradza
nam, cel Wcielenia, mianowicie odkupienie nas z naszych grzechów.
Jeżeli imieniny kogoś nam bliskiego obchodzimy z radością gdyż osoby te
są nam bliskie to o ile więcej powinny nas radować imieniny naszego
Boskiego Zbawiciela, któremu zawdzięczamy tak wiele!
Cztery dni później przypada uroczystość zwana w świętem trzech
króli, z powodu ewangelii o mędrcach ze wschodu, którzy według starego
podania byli władcami. W ten dzień Kościół święci kredę i kadzidło. Jest
to święto Objawienia Pańskiego, gdzie Bóg objawia się nie tylko żydom
lecz wszystkim ludom, czyni to zsyłając Swego Umiłowanego Syna, aby
ten pouczył i zbawił cała ludzkość.
Atmosfera w której te objawienia i zbawienie ludzkości może być
pielęgnowane i może wydawać wspaniałe owoce jest podstawowa
jednostka każdego społeczeństwa mianowicie rodzina. Instytucja ta jest w
dzisiejszych czasach w ciągłym diabelskim ataku, wróg zbawienia wie
lepiej od nas jak wielka rolę ogrywa rodzina w życiu człowieka, w życiu
społeczeństwa stąd te ataki na nierozerwalność czy dobro rodziny, jakim
jest potomstwo, po przez dopuszczenie rozwodów i antykoncepcję czy tez
nawet przez morderstwo nienarodzonych dzieci. Aby w tej ważnej walce o
rodzinę pomóc człowiekowi, obchodzi Kościół w pierwszą niedziele po
Objawieniu Pańskim uroczystość Świętej Rodziny, pokazując nam ideał
każdej rodziny. Według tego wzoru starajmy się budować nasze rodziny a
nie ulegać wpływom tego świata, starającym się zniszczyć rodziny albo ją
osłabić
Początek roku jest więc bardzo bogaty liturgicznie, korzystajmy z
tych wspaniałych nauk tych świat, rozważajmy te wspaniałe tajemnice jak
robiła to ta o której ewangelii nam mówi że one słowa Zbawiciela
rozważała w swym sercu. Niech Matka Boża udzieli potrzebnych nam
łask, aby ten nowy Rok Pański był takim naprawdę!
Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski
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AKTUALNOŚCI
Jasełka i spotkanie wiernych
Serdecznie zapraszamy wszystkich na jasełka oraz spotkanie kolędowe,
które odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2017 w przeoracie w Gdyni.
Program:
10.00 – Msza św. śpiewana ku czci Niepokalanego Serca NMP
ok. 11.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu
i nabożeństwo pierwszo-sobotnie
ok. 30 min po wystawieniu przedstawienie Jasełek
Tuż po przedstawieniu spotkanie
przygotowany przez wiernych.

kolędowe,

mały

* Mszy św. wieczornej tego dnia nie będzie!

poczęstunek
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* * *
Dzień skupienia dla MI w Gdyni
W sobotę 28 stycznia odbędzie się dzień skupienia dla członków MI, dla
rycerzy z północnej Polski. Aby przygotowania na 100 rocznice objawień
Fatimskich oraz 100 rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej mogły
nabrać rumieńców.
Oto program:
10.00
11.15
ok. 12.00
14.00
15.00
Ok. 15.30

Msza św. śpiewana
Wykład I.
wspólny posiłek w sali pod kościołem
(jedzenie we własnym zakresie)
Wykład II
Odnowienie aktu oddania się Niepokalanej,
ewentualnie przyjęcie nowych członków.
krótka adoracja Najśw. Sakramentu.

* * *
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KALENDARZ LITURGICZNY
Na styczeń A.D. 2017
1 niedz.*

Oktawa Bożego Narodzenia, 1 kl.

2 pn.

Najświętszego Imienia Jezus, 2 kl.

3 wt.

dzień ferialny, 4 kl.

4 śr.

dzień ferialny, 4 kl.

5 czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Telesfora, Papieża i
Męczennika, Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa
za kapłanów i o powołania kapłańskie

6 pt.

Objawienie Pańskie, 1 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci
Najśw. Serca Jezusa,

7 sob.

Wspomnienie N. M. Panny w sobotę, 4 kl., Pierwsza sobota
miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P.

8 niedz.

Niedziela Świętej Rodziny, 2 kl.

9 pn.

dzień ferialny, 4 kl.

10 wt.

dzień ferialny, 4 kl.
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11 śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Hygina, Papieża i Męczennika

12 czw.

dzień ferialny, 4 kl.

13 pt.

Wspomnienie Chrztu Pańskiego, 2 kl.

14 sob.

Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl.,
wsp. św. Feliksa, Kapłana i Męczennika

15 niedz.

2. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

16 pn.

Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika. 3 kl.

17 wt.

Św. Antoniego, Opata, 3 kl.

18 śr.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. św. Pryski, Dziewicy i
Męczennicy

19 czw.

dzień ferialny, 4 kl., wsp. śś. Mariusza, Marty, Audifaksa i
Abachuma, Męczenników oraz św. Kanuta, Króla i
Męczennika

20 pt.

Śś. Fabiana, Papieża i Sebastiana, Męczennika, 3 kl.

21 sob.

Św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

22 niedz.

3. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.
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23 pn.

Św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św.
Emerancjany, Dziewicy i Męczennicy

24 wt.

Św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika, 3 kl.

25 śr.

Nawrócenie św. Pawła, Apostoła, 3 kl.

26 czw.

Św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika, 3 kl.

27 pt.

Św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora
Kościoła, 3 kl.

28 sob.

Św. Piotra Nolasko, Wyznawcy, 3 kl., wsp. św. Agnieszki,
Dziewicy i Męczennicy

29 niedz.

4. Niedziela po Objawieniu Pańskim, 2 kl.

30 pn.

Św. Martyny, Dziewicy i Męczennicy, 3 kl.

31 wt.

Św. Jana Bosco, Wyznawcy, 3 kl.

* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza
św. W Gdyni.
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Porządek Mszy św.
Gdynia:
piątek*:

Msza św.
18.00
Różaniec
ok. 18.40
W pierwszy piątek po Mszy Godzina św.

sobota:

Msza św.
18.00
Różaniec
ok. 18.40
W pierwszą sobotę Msza śpiewana a po niej adoracja do 21.00
niedziela:

Różaniec
9.00
Godzinki
9.30
możliwość spowiedzi 9.00 – 9.50
Msza św.
10.00
Po Mszy św. katecheza

Olsztyn:
niedziela:
Różaniec
17.30
możliwość spowiedzi 17.20 – 17.50
Msza św.
18.00
Po Mszy św. katecheza
poniedziałek*:

*Zwykle

Msza św.
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będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w
Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego
proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na
pewno odprawi.

