OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Pielgrzymka do Lwowa

1. Wspólnota Modlitewna Betania zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
jutro po Mszy św. Wieczornej do dolnego
kościoła.
2. Spotkanie dla rodziców i dzieci klas III
(które będą przygotowywać się do I Komunii świętej) w przyszłą środę 19.09. o godz.
19.00.
3. Młodzież 3 klasy Gimnazjum, która nie
była bierzmowana w zeszłym roku, a pragnie przyjąć ten sakrament zapraszamy na
spotkanie w czwartek po mszy św. wieczornej do górnego kościoła.
4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas
w poniedziałek o 16:30. Osoby chętne,
które chciałyby przez swoje osobiste zaangażowanie wspomóc czynnie dzieła naszej
parafialnej grupy Caritas zachęcamy do
wstąpienia w jej szeregi. Zapisy u ks. Proboszcza.
5. Msza Św. wspólnoty Kaszubów we wtorek o 17.00 w górnym kościele.
6. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w czwartek (13.09.) o 17:00,
potem Msza św. o 18:30.
7. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o 8.00.
8. Są jeszcze dwa wolne miejsca na pielgrzymkę do m. in. Bydgoszczy, Pelplina,
Chełmna, Kwidzyna w dniach 13 - 15
września. Informacje w zakrystii i u ks. Jerzego.
9. W przyszłą niedzielę /16.09/ spotkanie
grupy biało - czerwonej pod wieżą o godz.
15.00 i wyjście na ognisko do Oliwy.
10. Dom Opieki Złota Jesień zaprasza na
ciekawe wykłady dotyczące medycyny i
zdrowia 15 września. Szczegółowe informacje w gablocie.

26 sierpnia zakończyła się 4—dniowa Pielgrzymka z parafii do Lwowa. Uczestnicy mieli okazje zwiedzać przez wraz z przewodnikiem m.in..: Stare Miasto z trzema katedrami
łacińskiego, greckokatolickiego i ormiańskiego obrządku, Prospekt Swobody – m.in. Pomnik Adama Mickiewicza, Cmentarz Łyczakowski gdzie spoczywają m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger. Tu
również znajduje tzw. Cmentarz Orląt Lwowskich”. Dla niektórych pielgrzymka ta miała
wymiar bardzo sentymentalny, bowiem we
Lwowie spoczywają ich przodkowie, tam
niektórzy z pielgrzymów się urodzili,
mieszkali, wychowywali. Lwów—niegdyś
polskie miasto pobudza też wielu Polaków
do refleksji patriotycznych. Tych akcentów
nie zabrakło również tym razem. Zdjęcia z
pielgrzymki można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Katolicki Telefon Zaufania
Masz trudne pytania i nie znajdujesz odpowiedzi? Jesteś daleko od Boga i jest ci z tym
widzisz sensu życia? Zadzwoń! Od 10 września br. rozpoczyna działalność Katolicki Telefon Zaufania. Będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 17.00 do 21.00. Numer telefonu: 58 380 21 41
Zespół zapewnia anonimowość i dyskrecje.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.telefon-zaufania.pl

Zmarli nasi parafianie:
Władysław Kloz (82), Edwin Cesarz (83),
Marianna Scibirowska (87), Zofia Gordelik
(73). Wieczny odpoczynek ...
INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MIESIĄC
WRZESIEŃ:
Za Synod Biskupów w Rzymie poświęcony
młodzieży, o jego dobre duchowe owoce.

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
"Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę"
Obecność ludzi niepełnosprawnych wśród zdrowych i silnych jest żywą mową Boga o wielkości naturalnych darów, jakie posiadamy. Człowiek z białą laską
w ręku mówi o wartości zdrowych oczu, niemowa —
o cenie daru języka, siedzący na inwalidzkim wózku —
o wolności ukrytej w zdrowych nogach, upośledzony
umysłowo — o darze rozumu. Bezpośredni kontakt
z tymi ludźmi wzywa do dziękczynienia za dary, jakie
posiadamy. Nie nasza to bowiem zasługa, że cieszymy
się pełnią sił. Inni, często od urodzenia, bez własnej winy borykają się z kalectwem. Mogło być odwrotnie. Żyjemy w świecie usuwania na margines wszystkich słabych, niezdolnych do rywalizacji z mocniejszymi. Zapominamy jednak, że prawdziwa wartość człowieka ujawnia się w jego odniesieniu do tego, co słabe: do dziecka,
starca, chorego, kalekiego. To dlatego w Ewangelii jest
tak wiele scen, w których opisano spotkanie Zbawiciela
z tymi ludźmi. Ten aspekt chrześcijaństwa jest stanowczo za słabo uwzględniony w katechezie i wychowaniu
religijnym. Jak długo katecheza nie zostanie uzupełniona praktyką, tak długo będzie wydawać ludzi niezdolnych do dawania ewangelicznego świadectwa. Każdy
rok katechezy winien mieć swój profil, nie tylko religijnych, ale i humanitarnych praktyk. Przynajmniej
w jednym roku młodzi ludzie winni zająć się przez jakiś
czas konkretnym człowiekiem chorym lub niepełnosprawnym. Dopiero w tym kontakcie można dostrzec,
co w młodym sercu się kryje, ile w nim dobroci, a ile
egoizmu. Ocena z miłości bliźniego jest najlepszym wykładnikiem ewangelicznej postawy.
Ks. Edward Staniek

ADOPCJA MATERIALNA
Od wielu lat podejmujemy Dzieło Adopcji Materialnej. Nasza parafia jest pośrednikiem między Państwem, a szkołami i dziećmi, które
dzięki Państwa wsparciu mogą codziennie zjeść ciepły posiłek. Gdyby
nie Państwa hojność ta pomoc nie
byłaby możliwa. Dlatego bardzo
prosimy o dalsze wspieranie naszego wspólnego Dzieła, jakim jest
„Adopcja Materialna”. Ofiary można wpłacać na specjalne parafialne
konto, (20 1160 2202 0000 0000
7637 5140 z dopiskiem „Dzieło
Adopcji Materialnej”), składać w
zakrystii, biurze parafialnym lub w
kopercie na tacę z dopiskiem Dzieło Adopcji Materialnej.
UDANA OPERACJA DAWIDA
Operacja Dawida Skowyrskiego
która odbyła się 17 lipca br. w Stanach Zjednoczonych zakończyła się
pełnym sukcesem. Mały Dawid i
jego opiekunowie składają serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy swoim wsparciem materialnym przyczynili sie do tego, ż operacja ta była możliwa. Podziękowania również dla tych, którzy otoczyli Dawida i jego opiekunów modlitewną opieką. „Bez wsparcia
"Okrąglaka" operacja byłaby bardzo utrudniona. DZIĘKUJEMY. Łączymy pozdrowienia Dawid Adam i
Arleta”

INTENCJE MSZALNE 10.09-16.09.2017
PONIEDZIAŁEK 10.09
6:30 ++ Tadeusz, Maria Dachowscy i rodzice z obojga
stron.
6:30 + Alicja Duh –Imbor, intencja od Elżbiety i Stanisława Przybysz
7:00 ++ Mieczysław w 10 rocz. śm., Piotr, Helena,
Toniuś Burdzikowie, Franciszek i Franciszka
Krzak i
Eugeniusz.
7:00 ++ Józef Borysiewicz w 1 r. śm., i zmarli z rodziny.
7:00 + Halina Kumpin w m-c po pogrzebie.
7:30 ++ Bernard i Regina i zmarli z rodziny.
7:30 + Janina Lasocka (10).
18:30 ++ Agnieszka Ronowska w 5 r. śm., Franciszek
Ronowski.
18:30 + Anna Kamieńska (10).
WTOREK 11.09
6:30 ++ Jadwiga Zdziarska i Tadeusz Zdziarski.
6:30 + Krystyna Wiczling.
7:00 + Janina Lasocka (11).
7:00 ++ Bogusław Drzonowski w 23 r. śm., oraz rodzice
z obojga stron.
7:00 + Eleonora Śliwińska w m-c po pogrzebie.
7:30 + + Piotr w 5 r. śm. Czesławy, Wojciech i Ewa.
7:30 + Anna Kamieńska (11).
18:30 ++ Stefan 6 r. śm., rodzice z obojga stron, Genowefa, Roman, Alfons.
18:30 ++ Leokadia w 10 r. śm., Wacław, Genowefa,
Zofia, Andrzej i Jerzy.
ŚRODA 12.09
6:30 + + Stefania Kowalska, Stefan i Stefania Czoska,
Andrzej Czoska, Małgorzata Sikorska i Jerzy Wiliński.
6:30 + Teresa August w m-c po pogrzebie.
7:00 + Stanisław Limanowski w 2 r. śm. o łaskę nieba.
7:00 + Jan Danilczyk od siostry Marii z rodziną.
7:00 + Barbara Pazio w m-c po pogrzebie.
7:30 + Mąż Jan w10 r. śm., syn Krzysztof i rodzice z
obojga stron.
7:30 + Janina Lasocka (12).
18:30 ++ Henryk Macholla w 5 r. śm., Augustyna (ona) i
Jan Konkol.
18:30 + Anna Kamieńska (12).
CZWARTEK 13.09
6:30 + Janina Lasocka (13).
6:30++Zygfryd Maciejewski w 34 r. śm. i zmarli z rodziny
7:00 + Jan Danilczyk od Bułak Stanisaław,Wilczyńska
Jadwiga, Danilczyk Janina.
7:00 + Mieczysław, Fryderyk, Józef Podgórni.
7:00 + Zofia Nowak m-c po pogrzebie.
7:30 Z okazji 62 rocznicy ślubu Brygidy i Aleksandra z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów, dzieci, wnuków i ich małżonków i prawnuków.
7:30 + Anna Kamieńska (13)

18:30 O potrzebne łaski i opiekę św. Franciszka dla
Ojca Edwarda Krygier w 25 r. święceń kapłańskich oraz

dla wszystkich kapłanów w parafii.
18:30 + Maria Dziedziul w 4 r. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron.
PIĄTEK 14.09
6:30 ++ Zofia Karaś w m-c po pogrzebie.
6:30 + Janina Lasocka (14).
6:30 + Marianna i Jan Jurgas.
7:00 + Anna Kamieńska (14).
7:00 ++ Jadwiga w 17 r. śm., Marek w 1 r. śm.
7:00 + Agnieszka Speina w m-c po pogrzebie.
7:30 ++ Stanisław i Marianna Stefańscy i rodzice z
obojga stron.
7:30 + +Stanisława w 10 r. śm. i Stefan.
18:30 ++ Jerzy Pawlicki i zmarli z rodziny Pawlicki i
Bąblińskich.
18:30 ++ Waleria w 50 r. śm. oraz Antonii, Zenon,
zmarli z rodziny Kajut i Brzóska.
SOBOTA 15.09
6:30 ++ Marta i Jan.
6:30 ++ Stanisława i Wacław Szablewscy, Mirosława.
7:00 + Janina Lasocka (15)
7:00 + Bronisław Sokólski w 5 r. śm. oraz rodzice z
obojga stron.
7:30 + Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej Bolesnej nad Zgromadzeniem
Sióstr Serafitek i o nowe powołania.
7:30 + Anna Kamieńska (15)
18:30 ++ W 16 r. śm. Marii Majder oraz zmarłych z
rodziny Zacharskich i Majderów.
NIEDZIELA 16.09 – XXIII Niedziela Zwykła
6:30 ++ Antonii Pałucki i rodzice
8:00 + Anna Kamieńska (16)
9:30 + Wojciech 3 r. śm.
11:00 Za parafian.
11:00 Msza św. dziękczynno-błagalna z okazji 60-tej
rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa przez Elżbietę i Mieczysława Jaśkiewicz z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i
rodziny.
12:30 ++ Antonina w 21 r. śm., oraz Julian, Emilia,
Zbigniew i Julian.
16:00 ++ Henryk Lenarciak w 12 r. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron.
19:00 ++ Jan Lewicki ( 100 r. urodzin ) i za zmarłych
rodziców z obojga stron.
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 + Wolfgang Wedra w 2 r. śm.
9:30 + Janina Lasocka
11:00 ++ Hanna Bagińska w 13 r. śm., Władysław Andrzejewski w 13 r. śm., Irena Andrzejewska w 4 r. śm.
12:30 W intencji dziękczynnej z okazji 6. Urodzin Zosi
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

Pielgrzymka do Gruzji i Armenii

niewielkie salki położone na samym dole budynków.

Oba te kraje zasługują na bliższe poznanie nie
tylko dlatego, że każdy z nich może poszczycić się
wspaniałą przyrodą, oryginalną kulturą i ciekawą,
burzliwą historią, ale i z tego powodu, że są to najstarsze kraje chrześcijańskie. Oba przyjęły chrzest w
pierwszych latach czwartego wieku po Chrystusie. W
porównaniu z niedawną rocznicą 1700 lat chrztu
Armenii (uczestniczył w tych obchodach jeszcze Jan
Paweł II) nasze Millenium wygląda w najlepszym
razie na wiek młodzieńczy wobec dostojeństwa tradycji Ormian i Gruzinów. Z kolei w komplikacjach i
trudnościach dnia dzisiejszego widoczne jest wciąż
jeszcze piętno sowieckiej przeszłości i pamięć niedawnych konfliktów wojennych, które dotknęły oba
kraje już po uzyskaniu niepodległości. Turysta czy
pielgrzym przyjeżdżający na 10 dni niewiele z tego
zdoła dostrzec, ot tyle, co wspomni przewodniczka,
ale takie tło obecne jest nawet w pobieżnych obserwacjach gruzińskiej i armeńskiej codzienności.

Mieliśmy też okazję poznać miejsca kultu najważniejsze dla zwiedzanych krajów. W obu te religijne centra
mieszczą się w pobliżu dzisiejszych stolic państwowych. Dla gruzińskiego prawosławia to Mccheta, w
której kraj przyjął chrześcijaństwo. Tutejsza katedra
Sweti Cchoweli, w której zachowała się kamienna
chrzcielnica z IV wieku, jest dla Gruzji tym, czym dla
nas katedra na Wawelu. Tu koronowano królów Gruzji aż do XIX wieku. W Armenii nieopodal Erewania
znajduje się Eczmiadzyn, zwany ormiańskim Watykanem, gdyż tu znajduje się siedziba Katolikosa, religijnego zwierzchnika wszystkich Ormian na świecie.

Jednym Wielu różnorodnych wrażeń doświadczyli
uczestnicy pielgrzymki, którzy od 22 czerwca do 3
lipca 2018 podróżowali pod opieką duszpasterską ks.
Jerzego Stolczyka. Nie sposób ogarnąć dokładnie
wszystkich przeżyć w dwu sąsiednich ale odmiennych
krajach. Po zakończeniu wyjazdu jednak widać, że
wspomnienia układają się w pewną całość. Nasze
pielgrzymkowe Msze św. nie zawsze mogły być odprawiane w kościele. Zaczęliśmy jeszcze przed odlotem, w kaplicy lotniskowej na Okęciu. W Tbilisi są
dwa katolickie kościoły, zbudowane w XIX wieku przy
znacznym udziale Polaków. W większości byli to zesłańcy po kolejnych powstaniach i ich potomkowie.
Jeden kościół ma status katedry, drugi (pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła) był w czasach sowieckich jedyną na całą Gruzję czynną świątynią. Wszystkie inne: cerkwie prawosławne, meczety, synagogi,
pozamieniano na magazyny, sale koncertowe, siłownie. W obu kościołach w Tbilisi spotkaliśmy polskich
księży. W pobliżu miejscowości Achalcyche mieliśmy
Mszę św. w małym kościółku z XII w. , który dopiero
niedawno podniesiono z ruin. Jest przy nim klasztor
sióstr Benedyktynek, przybyłych tu z Włoch w 2012 r.
Z kolei w Armenii skorzystaliśmy też z klasztornej
kaplicy, ale tym razem u sióstr Matki Teresy. Jest tam
polska siostra pochodząca z Ełku, która po Mszy św.
opowiedziała nam o pracy na rzecz nieuleczalnie
chorych i niepełnosprawnych dzieci. W pozostałych
dniach Msze św. były odprawiane w salach na terenie hoteli, w których nocowaliśmy. Ktoś zażartował,
że schodzimy do katakumb, bo były to zazwyczaj

Znaczna część programu pielgrzymki obejmowała
zwiedzanie zabytków sakralnych a także starych warowni i zamków, zwykle z końca starożytności i bardzo wczesnego średniowiecza, z wieków VI – XII. To
największe bogactwo kulturowe Gruzji i Armenii.
Wiele z tych budowli stoi na szczytach potężnych
wzgórz, we wspaniałym górskim pejzażu, jak w Gruzji
monastyr Cminda Sameba u stóp Kazbeku a w Armenii Khor Virap na tle góry Ararat. Połączenie majestatu natury i kunsztu dzieł człowieka staje się po prostu
całkowitą syntezą, fizycznym przenikaniem w takich
miejscach jak skalne miasta Upliscyche i Wardzia w
Gruzji. Wykute w głębi skał świątynie, pomieszczenia
mieszkalne i gospodarcze, korytarze i tunele szczególną rolę odgrywały zwłaszcza podczas najazdów
wrogich wojsk. W Armenii klasztor Geghard ma
skromniejsze rozmiary, ale zasada podobna. Ponieważ na stromym zboczu było za mało miejsca, część
pomieszczeń wykuto w skale. Jedna z sal ma wspaniałą akustykę, o czym przekonaliśmy się słuchając
zaimprowizowanego koncertu ormiańskiej śpiewaczki.
Większość miejsc, które oglądaliśmy, jest wpisana na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kamienne cerkwie trochę przypominają naszą architekturę romańską, ale mają własny
styl, budowane przeważnie na planie równoramiennego krzyża z wysoko umieszczoną kopułą i podłużnymi, niewielkimi oknami, przez które wpadają wąskie smugi światła. W niektórych zachowały się freski, wyraźnie inspirowane sztuką Bizancjum. Oryginalnym wyjątkiem okazała się w Armenii pogańska
świątynia boga Mitry, z kolumnadą przypominająca
zabytki greckie, zawieszona jak ptasie gniazdo nad
głębokim urwiskiem, ponad wąwozem rzeki Azat, do
którego pojechaliśmy obejrzeć przedziwne formacje
z bazaltu.. Dalsza część artykułu na stronie nmp.pl

