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Ojciec Święty do Polaków

Ojciec Święty pozdrawiając Polaków
podczas ostatniej środowej audiencji ogólnej powiedział: „Czcij ojca swego i matkę
swoją’ to nie bezduszny nakaz ani pobożne
życzenie, ale to Boże przykazanie, polecenie z obietnicą budowania pomyślnej przyszłości, tworzenia zdrowych relacji rodzinnych. Niech harmonia uczuć między ojcem
i matką – mamą i tatą – daje dzieciom w
waszych rodzinach poczucie bezpieczeństwa, uczy je piękna miłości, wierności i
uczciwości, niech rodzi wobec rodziców
szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo.
Rodzicom, którzy starają się o harmonię i
2. W czwartek będziemy obchodzić wspomnienie liturgiczne św. Wincentego à Paulo świętość rodziny, i dzieciom wrażliwym na
ich potrzeby, z serca błogosławię”.
- prezbitera, w piątek św. Wacława - męczennika, a w sobotę Święto świętych ArPielgrzymka papieża
chaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
1. W przyszłą niedzielę (30.09) rozpoczniemy rekolekcje przed odpustem parafialnym.
W niedzielę nauki będą głoszone podczas
każdej Mszy św. Od przyszłego poniedziałku
do czwartku (włącznie) nauki o godz. 9:00,
18:30 i 21:00. Rekolekcje dla dzieci od przyszłego poniedziałku do środy o 16:00, dla
młodzieży o 17:00. Msza św. z nauką dla
chorych w piątek (05.10) o 10:00. Rekolekcje będą głosili ojcowie redemptoryści.
Szczegółowy plan rekolekcji opublikujemy w
Biuletynie Parafialnym w przyszłą niedzielę,
na stronie internetowej i na plakatach.

3. S. Leticja organizuje pielgrzymkę do Gietrzwałdu dla dzieci 20 października br.
(sobota). Zapisy w zakrystii oraz w biurze
parafialnym.

do krajów bałtyckich

Papież Franciszek wyruszył w sobotę
w czterodniową podróż na Litwę, Łotwę i
do Estonii. Tylko Litwa jest krajem z katolicką większością, sięgającą 80 procent lud4. W środę (26.09) w godz.: 17.00 – 18.00 w ności. Na Łotwie katolicy stanowią jedną
salce św. Stanisława Kostki odbędzie się
piątą ludności; w Estonii zaś odsetek ten
przymiarka alb komunijnych. Zapraszamy
wynosi 0,5 proc. Na Litwie jest 712 katolicrodziców z dziećmi klas III SP.
kich parafii, na Łotwie – 263, a w Estonii –
5. W czwartek (27.09) po Mszy św. wieczor- 9. Estońska wspólnota katolicka liczy około
6 tys. Osób. Zarazem wszędzie tam panuje
nej ostatnia możliwość zapisów na nauki
przygotowujące do sakramentu bierzmowa- szczególna sympatia dla papieża Franciszka, jaką wiąże się też z wciąż żywymi wsponia dla uczniów klas III Gimnazjum.
mnieniami historycznej wizyty św. Jana
6. Zapraszamy dziewczynki do śpiewu w
Scholce dziecięcej Różańcowe Nutki. Próby Pawła II ćwierć wieku temu, wkrótce po
wydarzeniach w tej części kontynentu, któodbywają się w soboty o 13:00 w sali św.
re po dekadach panowania ZSRR przynioStanisława Kostki.
sły tym krajom ponowną niepodległość.
Zmarli nasi parafianie:
Pielgrzymka papieża Polaka, wzmocniła
+ Henryk Miłoński (76), Ryszarda Zakrzew- ludność republik na początku ich drogi
ska (81), Bogusław Reiwer (84), Tadeusz wolności.
Wianecki (85), Ewa Stępniewska (80).
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Zazdrości nigdy nie brakowało. Ludzie umierali
z głodu, wysychali z pragnienia, płonęli w niszczącym
ogniu, tracili majątek w zawieruchach politycznych,
ale jej nie zgubili. Nie utracili zazdrości. Przecież z zazdrości szatan zbuntował się przeciw Bogu, bo widział,
jak wielkie rzeczy przygotował Pan ludziom na ziemi.
To z zazdrości Kain zabił Abla, nie mogąc patrzeć, jak
Bóg błogosławi bratu. To z zazdrości pierwszy król
Izraela, Saul prześladował Dawida. I wreszcie przez
zazdrość arcykapłani żydowscy skazali na śmierć Jezusa. Życie — to nasze, codzienne również dostarcza
nam tysiąca przykładów. Zazdrości się kolorowych
kredek, misia uszatka, cieplejszych butów, zgrabniejszej sukienki, dobrych ocen w szkole, wysoko płatnej
pracy, wozu na czterech kółkach, no i oczywiście zazdrości się chłopaka, męża, zięcia, synowej itp., itd.
Co więc mamy zrobić, żeby nie dać ogarnąć się
zazdrości? Przede wszystkim trzeba przyznać się, że
we mnie jest taka choroba duszy. To jest trudne, bo
człowiek z natury wstydzi się zazdrości. „Skądże! Ja?
zazdrosny?" Kolejnym krokiem jest dziękczynienie.
Chyba za mało dziękujemy. A nie ma lepszego lekarstwa na zazdrość, niż dziękować Bogu za to, co mam. I
za życie, i za rodzinę, i za tego, co obok mnie w ławce
siedzi. I za pracę - zawsze mogło być gorzej. Biorę
chleb do ręki – dziękuję za rolników i piekarzy, i za
mąkę, i drożdże. Włączam telewizor - dziękuję za prąd
i elektryków, i elektrotechników, i za dziennikarzy, i za
moje oczy, i za dobry słuch, i tę szczyptę wolnego czasu, w której mogę choć trochę odpocząć.
Ks. Wojciech Węgrzyniak

MODLITWA ZA
SYNOD MŁODZIEŻY
Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.
Prosimy Cię, by z odwagą wzięli
oni życie w swoje ręce, zawsze
mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych
celów.
Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując właściwy projekt życia osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.
Otwieraj ich serca na wielkie
marzenia i uczyń wrażliwymi na
dobro innych.
Niech trwają pod Krzyżem jak
Umiłowany Uczeń, by przyjmować w darze Twoją Matkę.
Uczyń ich świadkami Twojego
Zmartwychwstania, by doświadczając Twojej bliskości, głosili z
radością, że jesteś Panem.
Amen.
Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej
Różańca Św.
Pl. NMP 1, 80-384 Gdańsk,
tel. 558-33-93, www.nmp.pl, poczta@nmp.pl
Kancelaria parafialna czynna jest
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy)
w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.

INTENCJE MSZALNE 24.09-30.09.2017
PONIEDZIAŁEK 24.09
6:30 ++ Mieczysław Czech i rodzice z obojga stron
6:30 ++ Wolf Stanisława i Arno dziadkowie z obojga
stron i Roman
7:00 + Janina Lasocka (24)
7:00 + Marian Składanowski w 6. r. śm.
7:00 + Irena Giedroyć w m-c po pogrzebie
7:30 +Teofil Budych, rodzice i rodzeństwo z ob. stron.
7:30 + Anna Kamieńska (24)
7:30 O szczęśliwą operację dla Pawła i powrót do
zdrowia
18:30 ++ Jerzy Dulski w 11. r. śm., rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18:30 + Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Czesławy w 80- te urodziny
WTOREK 25.09
6:30 + Stanisław Kochanek w 1. r. śm.
6:30 + Feliksa Lazarek w m-c po pogrzebie
7:00 + Krystyna Gliwa w 4. r.śm.
7:00 + Jan Budka w 15. r. śm.
7:30 + Mieczysław, Stefania i Maria Szukis
7:30 + Anna Kamieńska (25)
18:30 ++ Gertruda Majdanik w 4. r. śm. i zmarli z rodz.
18:30 + Janina Lasocka
ŚRODA 26.09
6:30 ++ Cecylia i Antoni Wiczling, rodzeństwo, bratowe i szwagier
6:30 + Grzegorz Krawczyk w m-c po pogrzebie
7:00 ++ Cecylia Krzemińska w 26. r. śm., Michał Krzemiński, Stefania i Franciszek Konsur
7:00 + O wiele łask Bożych i opiekę Matki Bożej dla
Katarzyny
7:30 ++ Rodzice: Janina i Bogdan Buczyk i dziadkowie z
obu stron
7:30 + Janina Lasocka (26)
18:30 + O nawrócenie syna Krzysztofa, przebaczenie
mu jego grzechów, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo
18:30 + Anna Kamieńska (26)
CZWARTEK 27.09
6:30 ++ Regina Paszko w 5. r. śm. i zmarli z rodziny
Paszko i Gałażyn
6:30 + Jerzy Karaluch w m-c po pogrzebie
7:00 + Janina Lasocka(27)
7:00 ++ Zofia Żuk w 2 r. śm., rodzice i rodzeństwo z
obojga stron
7:30 ++ Joanna Banaszak, Emilia, Andrzej i zmarli z
rodz.
7:30 + Anna Kamieńska (27)
18:30 + + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 10-lecie ślubu: Adam i Karolina Drojowscy z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
całej rodziny
PIĄTEK 28.09
6:30 ++ Zygfryd Czapiewski w 27 r. śm., Krystyna w
27 r. śm.
6:30 ++ Łucja w r. śm. i zmarli z rodziny
7:00 + Janina Lasocka (27)
7:00 ++ Maria Pokorska w 5 r. śm., zmarli z rodziny
i Zygmunt Polak
7:30 Dziękczynna za synka Hieronima z okazji imienin z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
7:30 + Anna Kamieńska (28)
18:30 ++ Rodzice: Michalina i Jan Kuliccy oraz rodzice z obojga stron
18:30 ++ Córka Grażyna w 17 r. śm., wszyscy zmarli
z rodziny
SOBOTA 29.09
6:30 ++ Regina Krefta w 8. r. śm., Stanisław Zbigniew Krefta i rodzice z obojga stron
6:30 + Wacław Maciejkowicz
7:00 + Janina Lasocka (29)
7:00 + Alfons Plata w 1. r. śm.
7:30 + Michał Drabina
7:30 + Anna Kamieńska (29)
7:30 + Syn Damian
18:30 + Barbara i Czesław Stankiewicz i zmarli z
rodziny Stankiewicz
NIEDZIELA 30.09
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Teresy
8:00 ++ Radosław Polleks i dziadkowie: Małgorzata
i Erwin
9:30 ++ Tadeusz Kowal w 6 r. śm., rodzice z obojga
stron, Marian i Stanisława Borkowscy
11:00 Za parafian.
12:30 ++ Maria Deja, Maria Miastkowska i Alicja
Żmuda
16:00 ++ Kazimierz Zwara w 6. r. śm., rodzice z obojga stron
19:00 + Janina Lasocka (30)
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Henryk w 5. r. śm., zmarli z rodziny z ob. str.
9:30 Dziękczynna z okazji 38 rocznicy Sakramentu
Małżeństwa Brygidy i Kazimierza Jankowskich z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny
11:00 + Anna Kamieńska (30)
12:30 + Mąż Wacław Wydra, mama Genowefa i
zmarli z rodziny, siostra Grażyna

Antony Flew — nawrócony ateista że informacje zawarte w molekule DNA
9 grudnia 2004 r. agencja informacyjna
Associated Press podała szokującą wiadomość,
że najbardziej znany w świecie ateista, filozof
prof. Antony Flew, który od 1950 r. był symbolem i duchowym przywódcą światowego ateizmu, uwierzył w istnienie Boga. A. Flew publicznie wyznał swoją wiarę w Boga, podkreślając, że jest to pewność wynikająca
z najnowszych odkryć w dziedzinie biologii,
chemii i fizyki. W swojej książce There is
God A. Flew napisał: „Teraz wierzę w istnienie
Boga” i przyznał, że odkrycie prawdy o istnieniu
Boga Stwórcy było uwieńczeniem jego długiej
intelektualnej drogi, podczas której opierał się
tylko na faktach naukowych oraz na swoim rozumie. W kontekście tego nawrócenia widać, jak
aktualne są teksty Pisma św. mówiące o tym,
że każdy człowiek z obserwacji otaczającego go
świata, za pomocą swojego rozumu, powinien
poznać prawdę o istnieniu Boga Stwórcy. Czytamy w Księdze Mądrości: „Głupi z natury
są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego,
który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy.
(…) Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje
się przez podobieństwo ich Stwórcę” (13,1.5).
Znany naukowiec Fred Hoyle argumentuje,
że wiara ateistów w to, że nie ma Boga,
i w przypadkowe powstanie pierwszej żyjącej
komórki, jest tak absurdalnie ślepa jak wiara
w to, że przejście tornada przez składowisko
złomu spowoduje powstanie gotowego do lotu
boeinga.
Jednym z najbardziej przekonujących
faktów naukowych, które wskazują na istnienie
Boga Stwórcy, było dla A. Flewa odkrycie ludzkiego DNA. Wiemy, że DNA zawiera ogromną
ilość informacji, które są zapisane
w informatycznym kodzie. Nasuwa się zatem
logiczny wniosek, że musi istnieć jakaś Inteligencja, która ten informatyczny kod (pewien
rodzaj niezwykle skomplikowanego oprogramowania, w którym są zawarte najdrobniejsze
szczegóły ludzkiego ciała, takie jak płeć, kolor
oczu, włosów itd.) stworzyła i sprawiła,
że te informacje tak pokierują procesami naturalnymi, iż powstaje konkretny, niezwykle złożony
biologiczny organizm. Trzeba pamiętać,

są od niej odrębne, a ona jest tylko ich nośnikiem. Informacje te można określić jako skomplikowane oprogramowanie lub zapis myśli,
a to wskazuje na istnienie osobowej Inteligencji.
Części DNA, nazwane nukleotydami, tworzą
logiczną całość i są połączone ze sobą, tak jak
litery oraz wyrazy w tekście pisma. Zatem
w DNA istnieje inteligencja, zaś zawarte w nim
informacje, jak dowodzi prof. Michael J. Behe,
nie są materią ani energią. Poznając prawdę
o ludzkim DNA, prof. A. Flew zrozumiał,
że ateizm nie ma żadnych logicznych podstaw
i jest niczym innym jak tylko irracjonalną, ślepą
wiarą w przypadkowe powstanie życia i całego
wszechświata, który jest harmonijną całością
i funkcjonuje zgodnie z zasadami logiki. Flew
nazwał „komicznym wysiłkiem” sposób, w jaki
ateista Richard Dawkins wyjaśnia pochodzenie
życia, twierdząc, że był to tylko przypadek –
„szczęśliwa okazja”. Na drodze do wiary
w Boga wielką inspiracją dla A. Flewa był Albert Einstein, który pisał, że w prawach natury
objawia się tak wielka Inteligencja, iż cała racjonalność ludzkiej myśli w konfrontacji z Nią jawi
się jako Jej nic nie znaczące odbicie.
Święty Jan Paweł II w katechezie wygłoszonej 17 lipca 1985 r. stwierdza, iż „wielu
uczonych, zarówno obecnie, jak i w przeszłości,
uważa, że rygory poszukiwań naukowych oraz
szczere i radosne uznanie istnienia Boga nie
tylko mogą iść w parze, ale także tworzyć doskonałą całość”. Papież przypomniał o sondażu,
który objął 398 najwybitniejszych uczonych
w świecie. Po zbadaniu jego wyników okazało
się, „że tylko 16 spośród nich uważa się za niewierzących, 15 za agnostyków i 367 za wierzących” (por. A. Eymieu, La part des croyants
dans les progrés de la science, s. 274).
Przygniatająca większość najwybitniejszych
naukowców to są ludzie głęboko wierzący. Dla
przykładu przypomnijmy tak wybitnych ludzi
nauki, którzy byli głęboko wierzącymi katolikami, jak ks. Mikołaj Kopernik (astronomia), zakonnik Gregor Mendel (genetyka), Antoine
Lavoisier (chemia), Enrico Fermi i Erwin Schrodinger (fizyka), Blaise Pascal (matematyka) czy
John von Neumann (informatyka). Źródło:
www.milujciesie.org.pl

