
Jezus, doprowadziwszy uczniów do uznania swego po-

słannictwa mesjańskiego, prostuje i uzupełnia wyobraże-

nie, jakie zarówno Dwunastu, jak i ich współziomkowie 

mieli o nim. Istotnie, wyjąwszy proroctwa o cierpieniach 

Sługi Pańskiego, naród żydowski, opierając się jedynie na 

tych, które ukazywały Mesjasza jako Zbawiciela 

i odnowiciela Izraela, wyobrażał sobie, że Pan dokona 

swojego dzieła przez chwałę i triumf. Sam Jezus gardzi 

tym pojęciem i zapowiada wyraźnie swoją mękę: „I za-

czął ich pouczać, Że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć… 

że będzie zabity”. Piotr, który pierwszy z taką pewnością 

ogłosił: „Ty jesteś Mesjasz”, znowu pierwszy stawia 

sprzeciw: „wziął Go na bok i zaczął Go upominać”. Wła-

śnie dlatego, że uznaje w Nim Mesjasza, Syna Boga żywe-

go, Piotr nie może się z tym zgodzić, że Jezus musi pod-

dać się prześladowaniu i śmierci. Jako prawdziwy Żyd 

gorszy się on krzyżem i uważa go za głupstwo, niedo-

rzeczność. Lecz Jezus nie oszczędza go, co więcej, odnosi 

się do niego jak do kusiciela na pustyni: „Zejdź mi z oczu, 

szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 

ludzkie”. Twarde słowa, z których jasno wynika, że wszel-

ki wysiłek, by odrzucić krzyż, by utworzyć sobie chrześci-

jaństwo bez Ukrzyżowanego, by wykluczyć cierpienie 

z własnego życia, jest z podszeptu szatana. Dlatego Je-

zus, po rozmowie z powiernikami swej męki, przywołał 

tłumy i ogłosił wszystkim konieczność krzyża. „Jeśli kto 

chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 

z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. Apostołowie 

powoli zrozumieją tę naukę, Piotr zaś później z miłości ku 

Panu sam umrze na tym krzyżu, który go tak zgorszył. 

(Mk 8, 27-35).  

  

     18.09 (wtorek) – Święto św. Sta-
nisława Kostki, zakonnika, patrona 
dzieci i młodzieży.  - artykuł : 
„Kostka znaczy więcej” na kolejnej 
stronie.  

20.09 (czwartek) - Wspomnienie 
świętych  męczenników  koreań-
skich Andrzeja Kim Taegon, prezbi-
tera i Towarzyszy  
 
21.09 (piątek) Święto św. Mateusza, 
apostoła i ewangelisty we-
dług Nowego Testamentu celnik 
z Kafarnaum, później apostoł Jezusa, 
według tradycji autor pierwszej 
Ewangelii, uznawany za męczennika. 
Apostoł Mateusz jest patronem: 
księgowych, urzędników podatko-
wych. 
 
23.09 (niedziela) Wspomnienie św. 
Pio z Pietrelciny, prezbitera 
Życie św. o. Pio, jednego z najwięk-
szych mistyków i stygmatyków w 
historii Kościoła, było wyjątkowo 
czytelnym znakiem istnienia Boga. 
Posiadał dar bilokacji, potrafił czytać 
w sumieniach i znał szczegóły z życia 
zupełnie obcych mu ludzi. Miał także 
dar spotykania się z duszami cierpią-
cymi w czyśćcu. W codziennych sta-
nach mistycznych spotykał Jezusa, 
Matkę Bożą oraz świętych. Równo-
cześnie codziennie zmagał się z nie-
nawiścią i brutalnymi atakami złych 
duchów.  

Z KALENDARZA  
LITURGICZNEGO 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

BIULETYN PARAFII  
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 
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 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.  W dalszym ciągu zachęcamy do włącze-
nia się w Dzieło Adopcji Materialnej. Dzię-
kujemy Parafianom, którzy już przekazali 
ofiary na opłacenie posiłków dla dzieci w 
szkolnych stołówkach. Pozostałych zachęca-
my do pomocy. Ofiary można składać na 
tacę, w kopercie z dopiskiem „Dzieło Adop-
cji Materialnej”, w biurze parafialnym lub w 
zakrystii.  

2. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy pra-
cę Kuchni Świętego Franciszka. Panie, które 
chcą włączyć się w przygotowywanie posił-
ków dla naszych parafian zapraszamy do 
pomocy i prosimy o skontaktowanie się z 
Siostrami Serafitkami. 

3. We wtorek będziemy obchodzić wspo-
mnienie liturgiczne  św. Stanisława Kostki - 
patrona dzieci i młodzieży. W roku duszpa-
sterskim poświęconym temu świętemu za-
praszamy młodzież i dzieci na Msze Św. wie-
czorną, podczas której będziemy modlić się 
za wstawiennictwem św. Stanisława za mło-
dzież i dzieci z naszej parafii. W tym dniu 
Liturgiczna Służba Ołtarza obchodzi swoje 
święto. Zapraszamy wszystkich lektorów, 
ministrantów i ich rodziców na Mszę świętą 
o 18:30 i na spotkanie w salce ministranc-
kiej.   

4. Spotkanie dla rodziców i dzieci klas III 
(które będą przygotowywać się do I Komunii 
świętej) w środę 19.09. o godz. 19.00 w dol-
nym kościele. 

5. Młodzież 3 klasy Gimnazjum, która nie 
była bierzmowana w zeszłym roku, a pra-
gnie przyjąć ten sakrament zapraszamy na 
spotkanie w czwartek po mszy św. wieczor-
nej do górnego kościoła.  

6. Zmarli nasi parafianie: + Stanisław Stepa-
niak (94), Matylda Brzozowska (73), Zofia 
Jabłońska (97), Ryszard Kołodziejak (84).   

INFORMACJA 
dotycząca odpowiedzialności rodzi-

ców za katolickie wychowanie potom-
stwa w duchu wyznawanych wartości 

 

Przypominając nauczanie Kościoła doty-
czące rodzicielskiej odpowiedzialności za 
wychowanie potomstwa w duchu wiary 
apelujemy do rodziców o posyłanie dzieci 
na katechezę szkolną (także w szkole śred-
niej) oraz przestrzegamy przed udziałem 
dzieci w zajęciach szkolnych, które mogą 
być niezgodne z przekonaniami rodziców. 
Prosimy o zainteresowanie się działaniami, 
zajęciami w szkole, które pod postacią np. 
warsztatów antydyskryminacyjnych czy 
równościowych mogą ostatecznie skutko-
wać demoralizacją dzieci i młodzieży. Przy-
pomnieć pragniemy, że rodzice mają konsty-
tucyjną gwarancję wolności sumienia dającą 
im prawo do zapewnienia wychowania i na-
uczania moralnego i religijnego zgodnie ze 
swoimi przekonaniami.  
 

CO KRYJE SIĘ ZA Modelem na rzecz równe-
go traktowania? 
To wdrożenie w szkołach zajęć, dostarczają-
cych wiedzy o orientacji seksualnej i tożsa-
mości płciowej LGBT. Jest to "edukacja", któ-
ra upowszechnia ideologię gender oraz reali-
zuje postulaty ruchów, promujących kontro-
wersyjne praktyki seksualne. To działania 
sprzeczne z zapisami Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wiemy, że genderowy pro-
gram, w którym forsowana jest celowa 
dezorientacja dzieci wobec tożsamości płcio-
wej, prowadzi do zaburzeń w rozwoju psy-
choseksualnym. Takie problemy czekają nas 
już od września w szkołach. Jak chronić swo-
je dziecko, jak się przygotować na spotkanie 
nowego roku szkolnego? 

Dowiedz się więcej na stronie 
www.odpowiedzialnygdansk.pl 

 



INTENCJE MSZALNE 17.09-23.09.2017 

PONIEDZIAŁEK  17.09.2018  
6:30   ++ Marian Hewało w 1 r. śm., rodzice: Prakseda 
i Bazyli.    
6:30    W 10 r. ślubu Monika i Grzegorz o Boże błogo-
sławieństwo i z podziękowaniem za łaski.  
7:00    ++ Czesław  w 58 r. śm., Antonina,  Czesława, 
Wacława, Piotr.  
7:00    ++ Stefania i Bronisław Kotula. 
7:30    + Anna Kamieńska (17) 
7:30    ++ Teresa w 2 r. śm., rodzice i rodzeństwo. 
18:30  ++ Konstancja, Michał, Zygmunt i Henryka Wy-
żlic.  
18:30  + Janina Lasocka (17) 
WTOREK   18.09.2018 
6:30    +Rodzice: Rozalia, Wacław, brat Henryk, zmarli 
z rodziny Truchnów. 
6:30    Dziękczynna z okazji 70 r. urodzin Ryszarda 
Bębenek z prośbą o Boże Błogosławieństwo           i 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata. 
7:00    + Janina Lasocka (18) 
7:00  + Marek Brożek w 18 r. śm., Krystyna i Wacław 
Czerniak. 
7:30 ++ Edward Ciaś w 8 r. śm. i rodzice z obojga str. 
7:30    + Anna Kamieńska (18) 
18:30  ++ Roman  w 16 r. śm. oraz małżonka Melania.  
18:30  ++ Zofia i Jan Barczak, Franciszek Dąbrowski. 
ŚRODA  19.09.2018 
6:30    + Janina Lasocka (19)  
6:30    + Andrzej Jeżyk w m-c po pogrzebie. 
7:00    + Władysław Kminikowski. 
7:00    ++ Zdzisław Kruk, Julianna i Zygmunt Tarkow-
scy, Zofia , Antoni, Wiesław, ks. Prałat Jan Majder o 
miłosierdzie Boże i radość wieczną. 
7:30    + Rodzice: Zofia i Wiktor i bracia Sankowscy. 
7:30    + Anna Kamieńska (19) 
18:30  + W 20 r. ślubu Piotra i Małgorzaty z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. 
18:30 ++ Irena Ciesielska w 2 r. śm., Czesław Ciesielski 
w 2 r. śm. 
CZWARTEK  20.09.2018 
6:30    + Mieczysław Małopolski w 17 r. śm. 
6:30    + Janina Gańska w m-c po pogrzebie. 
7:00  60-lecie: Halina i Albin Rzepa z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże  błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożyej dla jubilatów. 
7:00    O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny Rzepa i Dec. 
7:30    ++ Stefania i Stanisław Taczałowie. 
7:30    + Janina Lasocka (20) 
 

18:30  + Matylda Brzozowska w tydzień po pogrze-
bie. 
18:30  + Anna i Henryk Kajka. 
18:30  + Anna Kamieńska (20) 
PIĄTEK 21.09.2018    
6:30    + Stefania w 20 r. śm., Aleksander w 12 r. śm., 
Aniela, Leon, Kazimierz Sipińśki. 
6:30    + Gertruda Wróbel w m-c po pogrzebie. 
7:00    ++ Stanisław  Kminikowski i Maria. 
7:00   Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie Bo-
gumiły, z prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata. 
7:30    + Syn Tomasz w 3 r. śm. 
7:30    + Anna Kamieńska (21) 
18:30  + Mąż Marian, jego przodkowie i krewni z obu 
stron. 
18:30  + Janina Lasocka (21) 
SOBOTA   22. 09.2018 
6:30    + Jarosław.  
6:30    + Łucja Kupka w m-c po pogrzebie. 
7:00    + Janina Lasocka (22) 
7:00    ++ Jan Majerski, rodzice z obojga stron, ro-
dzeństwo i Wacław, Leokadia, Iwona, Olimpia  
z rodziny Fiedorowicz. 
7:30    ++ Piotr Dejnarowicz w 14 r. śm. i rodzice z 
obojga stron, Zofia i Tadeusz. 
7:30    + Anna Kamieńska (22) 
15:00   Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie w 50 r. ślubu Heleny i Alojzego i całej 
rodziny.                
18:30  + Jan Puła w 11r. śm., rodzice z obojga stron i 
siostry: Grażyna i Leokadia. 
NIEDZIELA   23.09.2018 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30    ++ Ojciec Stanisław i brat Ryszard Kulas. 
8:00    ++ Salomea, Wojciech i zmarli z rodziny Jaku-
bowskich. 
9:30    + Anna Kamieńska (23) 
11:00  Za parafian. 
12:30  + Jadwiga Maciąg w 1r. śm. 
16:00  ++ Włodzimierz w 40 r. śm., Anna Jan. 
19:00  + Tadeusz Wróblewski w 24 r. śm. i rodzice z 
obojga stron. 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Janina i Jan Kunaszyk. 
9:30     + Janina Lasocka (23) 
11:00   18 r. ślubu: Justyna i Jarosław z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny. 
12:30   ++ Czesław Hermanowicz w 55 r. śm., Janina i 
rodziny z obu stron. 

„Kostka znaczy więcej”  

 To ww. wezwanie pochodzi z listu Episkopatu, 
napisanego z okazji Roku Świętego Stanisława 
Kostki. Obok przytoczonych faktów z biografii 
świętego znajdziemy też  w liście zachętę, by nie 
tyle powtórzyć czyny św. Stanisława, co próbować 
zrozumieć „jego ducha”. Stanisław Kostka zwyczaj-
nymi praktykami osiągnął głęboką relację z Panem 
Bogiem i doszedł do rzeczy wielkich. My też tak 
możemy. Zauważmy, że dziś mało mówi się o ta-
kich cnotach jak roztropność, męstwo – dla niektó-
rych to wręcz archaizm. Stanisław uderza więc w 
różne obszary życia i mówi: Poświęć czas na modli-
twę, podejmij trud rozeznawania, by zobaczyć, czy 
to, co ci proponuje świat jest dobre. Do młodych 
mówi: Zaryzykuj, odważ się pójść za tym, o czym 
marzysz, nie uciekaj od ciszy, ale usłysz, do czego 
Bóg cię zaprasza. A do rodziców? Nie programujcie 
swoich dzieci – dziś model wychowawczy zazwy-
czaj z góry zakłada, że najpierw musi być dobra 
szkoła, potem dobra praca, po to, by w końcu mieć 
więcej pieniędzy. 

 W wieku 14 lat razem ze starszym bra-
tem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich 
w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem 
religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachoro-
wał. Miał wówczas wizję, w której św. Barbara z 
dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. 
Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzie-
ciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w 
ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy. 
Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale 
nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 
roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. W 
pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Stanisław 
dotarł do Dillingen w Bawarii(około 650 km) i zgło-
sił się do Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go-
do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz (Francisco de 
Borja y Aragón) przyjął go 28 października 1567 
roku do nowicjatu. W wieku 17 lat złożył śluby 
zakonne. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował 
na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 r. Stanisław 
miał właściwie wszystko, czego potrzebował: po-
chodził z dobrej rodziny, miał świetnych nauczycie-
li, dobre warunki socjalne i potrafił z tego zrezy-
gnować, by pójść dalej, by pójść za głosem serca. 
Porzucił to, co dla wielu ludzi stanowi dziś punkt 
dojścia… Dlatego w kulturze wygody, konformi-

zmu, dostępności wielu rzeczy Stanisław jest bar-
dzo ciekawym przykładem. To człowiek wielkich 
pragnień, który nie bał się wysiłku. Staszek pragnął 
zjednoczenia z Bogiem, wstępując do zakonu jezu-
itów, tęsknił za głęboką relacją z Nim, dlatego wy-
ruszył do Rzymu, niczym się nie zniechęcał.  

 Przykład Stanisława przede wszystkim 
odziera nas, żyjących w krajach rozwiniętych, w 
pewnym też sensie żyjących w bogactwie społecz-
nym, z kalkulacji. My jesteśmy strasznie zniewoleni 
przez kalkulację: czy mi się to opłaca, co ja z tego 
będę miał, a po co mi to wszystko? Stanisław nie 
kalkulował. On zaufał Panu Bogu. To zaufanie w 
jego życiu wiązało się z wiarą, czyli z taką rzeczywi-
stością, że nie do końca wiem, jak Pan Bóg zadzia-
ła. A my, nie mając takiej pewności, ograniczamy 
wiele z naszych działań: bo nie wiemy, czy to się 
sprawdzi, czy spotkamy ludzi, czy ktoś to kupi, czy 
to będzie atrakcyjne, czy się wstrzelę. I kalkuluje-
my. 

A Stanisław? Zaufał: Bóg mnie wzywa, pójdę za 
głosem Boga, On mi pobłogosławi… I to jest dziś 
pewien model nie tylko życia duchowego, ale też 
model zarządczy, który uczy, jak uwierzyć mojemu 
pracownikowi, młodemu człowiekowi, zespołowi, 
który uczy, jak mam mądrze pomnażać wspólne 
dobro, nie bojąc się sięgać też po to, co zwyczajne, 
ale też po to, co elitarne i wyjątkowe. Młodzież w 
Polsce może zobaczyć, kim Stanisław był 
rzeczywiście. I to, co powinna w nim zobaczyć, jeśli 
się dobrze przyjrzy, to świętego odsłodzonego, nie 
bojącego się wyrażania swoich pragnień, 
doceniającego wartość nauki i pracy. Dziś chyba 
mało eksponuje się młodych ludzi, którzy, tak jak 
Staszek, wiele zaryzykowali i postawili na Pana 
Boga, którzy są szczęśliwi i dają temu świadectwo. 
Mamy też trudność, by pokazać im, jak być 
świętym – zwłaszcza świętym inspirującym 
rówieśników. I nie chodzi o to, by szukać teraz nie 
wiadomo czego, by mnożyć inicjatywy 
duszpasterskie, ale bardziej angażować się w to, co 
jest. Warto też zadać sobie kilka kluczowych pytań. 
Czy my umiemy jeszcze dostrzec i nazwać, że w 
naszym życiu działa przede wszystkim Pan Bóg? 
Czy wierzymy we wstawiennictwo świętych? Czy i 
jak się modlimy? To jest bardzo ważne, bo 
Stanisław zwyczajnymi praktykami osiągnął 
głęboką relację z Panem Bogiem. I my jesteśmy 
zaproszeni do tego samego.   Źródło: aleteia.org 


