OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM

1. Nabożeństwo różańcowe odmawiamy
wspólnie codziennie przez cały październik o godz. 8:00 i 18:00, a w czasie rekolekcji o 8:30. Dzieci zapraszamy na różaniec w środy i piątki o 17:00 do dolnego
kościoła.
2. W tym tygodniu dni eucharystyczne:
1 czwartek m-c – Godzina Święta o 18.00.
1 piątek m-ca – Msza św. wotywna o NSPJ
o 7:30 i 18:30, Msza św. dla dzieci o 17:00,
spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz
od 16:30.
1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o 7:30.
3. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w
najbliższą sobotę 6 października, dzień
przed odpustem.
4. W przyszłą niedzielę (7.10) na Mszy św.
o 9.30 poświecenie różańców dzieciom
przystępującym do I Komunii w tym roku
szkolnym.
5. Spotkanie dla bierzmowanych w czwartek o 17.00 w Sali św. Maksymiliana.
6. Msza św. Wspólnoty Kaszubów z racji
rekolekcji odbędzie się w przyszły wtorek
(09.10).
7. Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca
w najbliższą środę o 18:30 podczas rekolekcji
8. Msza św. Maksymiliańskiego Ruchu
Trzeźwości w środę (03.10) o 19:30 w dolnym kościele.
9. S. Leticja organizuje pielgrzymkę do
Gietrzwałdu 20 października br. (sobota).
Zapisy w zakrystii oraz w biurze parafialnym.
10. Zmarli nasi parafianie: + Tadeusz Wianecki (85), Ewa Stępniewska (85), Zofia
Stachowska (94). Krystyna Kawecka (88)
Wieczny odpoczynek …

BIULETYN PARAFII

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
NIEDZIELA (30.09)
• Msze św.z nauką wg porządku niedzielnego
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK (01-04.10)
• Msza św. z nauką o 9:00 i 18:30
• Nauka dla zapracowanych oraz dla studentów i młodzieży pracującej
o 21:00 (w czwartek ze Mszą św.)

NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku

REKOLEKCJE DLA DZIECI
NIEDZIELA (30.09)
• Msza św. z nauką o 9:30 i 12:30 w dolnym
kościele
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (01-03.10)
• Nauka o 16:00
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY
NIEDZIELA (30.09)
• Msza św. z nauką o 11:00
w dolnym kościele
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (01-03.10)
• Nauka o 17:00
REKOLEKCJE DLA CHORYCH
PIĄTEK (05.10)
• Msza św. z nauką o 10:00
w dolnym kościele
SOBOTA (06.10)
• Odwiedziny chorych z Komunią św. od 9:00
ODPUST PARAFIALNY
NIEDZIELA (07.10)
• Msze św. wg porządku niedzielnego
• 11:00 – SUMA ODPUSTOWA
w górnym kościele
• 17:00 – Koncert
• 18:00 – Różaniec stanowy
Rekolekcje wygłoszą Ojcowie Redemptoryści.
Transmisję Mszy św. w niedzielę o 11:00 oraz od poniedziałku do czwartku o 18:30
będzie można oglądać na naszej stronie internetowej
www.nmp.pl
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z
tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień
młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze”

Zło zgorszenia jest straszne z tej racji, że
w praktyce nie można go naprawić. To jest tak
głębokie uszkodzenie serca, że ono jest ranne na
całe życie. Wprawdzie rana z biegiem czasu się
zabliźni, ale to serce jest osłabione. Tylko cud
łaski może doprowadzić do tego, że zgorszenie
zostanie potraktowane przez zgorszonego jako
bolesna lekcja życia. (…) Chrystus w trosce
o dobro gorszyciela powiada: „Byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński. ..”. Rzecz jasna chodzi
tu o to, by nie dopuścić do zgorszenia. Jezus nie
wzywa do mordowania gorszycieli. Nie tak należy rozumieć Jego słowa. Jezus wzywa, by do zgorszenia nie dopuścić, nawet za cenę krzywdy wyrządzonej potencjalnemu gorszycielowi.
Gorszyciela Jezus wzywa do nawrócenia
i do wzięcia odpowiedzialności za popełnione
zło. Kto zgorszył jednego człowieka winien, życie
poświęcić dobrym dziełom, by budować ludzi
swoim przykładem, by ratować, gdy wchodzą na
niewłaściwą drogę. Kto stał się błędnym drogowskazem, niech tak ustawi swe życie, by wszystkim wskazywać drogę dobra, sprawiedliwości,
szczęścia. Słowa Jezusa o kamieniu młyńskim
uwiązanym u szyi winny z racji swej przerażającej ostrości dotrzeć do świadomości każdego
człowieka i sparaliżować każdy ruch, gest, słowo,
które może uczynić gorszym drugiego człowieka.
Ks. Edward Staniek

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO
01.10 (poniedziałek) – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, dziewicy, doktora Kościoła
02.10 (wtorek) - Wspomnienie
świętych Aniołów Stróżów
04.10 (czwartek) - Wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu
05.10 (piątek) - Wspomnienie św.
Faustyny Kowalskiej, dziewicy.

60 LAT NASZEJ PARAFII
Dnia 12 września 1958 r. w święto
Najświętszego Imienia Maryi ks.
bp. Edmund Nowicki (+ 1971.) ówczesny administrator diecezji
gdańskiej - wydał dekret ustanawiający parafię p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku
-Oliwie. Dekret wszedł w życie
1 października 1958 r. Ksiądz Biskup poświęcił prowizoryczną kaplicę i parafia rozpoczęła swoje
istnienie. Dekret określał granicę
parafii i zawierał także wpisane
zadanie - budowę kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem
parafii został Ks. Roman Siudek,
który z wiernymi rozpoczął starania związane z budową kościoła.
Na terenie parafii mieszkało wówczas 3 tys. mieszkańców, a w 1971
parafia liczyła już 30 tys. parafian.

INTENCJE MSZALNE 01.10-7.10.2018
PONIEDZIAŁEK 1.10
6:30 ++ Bożena Nafalska-Oleszczuk w 2 r. śm., rodzice z obojga stron, wszyscy zmarli z rodziny spokrewnieni sakramentem małżeństwa
6:30 ++ Marek Kazimierczak w 20 r. śm., zmarli z
rodziny i rodzeństwo
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (1)
7:00 ++ Maria i Augustyn Czapp
7:30 ++ Jakub w 9 r. śm., Franciszek, Wanda, Zygfryd
i Ryszard
7:30 ++ Mąż Zbigniew Kulesza w 14 r. śm., rodzice:
Jan, Helena Aleksander, Kazimiera, brat Stanisław,
siostry: Maria, Leokadia, Walentyna, Janina, Alina oraz
dziadkowie
9:00 + Zofia Nowaczek
18:30 + Marianna Karwowska w 24 r. śm., rodzice z
obojga stron
18:30 + Czesława, Jan Kraszewscy i Anna Maciej
Sztengiel
WTOREK 2.10
6:30 ++ Rodzice: Anna i Bernard, brat Józef i matka
chrzestna Łucja
6:30 + Teresa Bystrzanowska m-c po pogrzebie
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (2)
7:00 ++ Helena, Adam, Jan Akseńczuk oraz babcie i
dziadkowie z obojga stron
7:30 Dziękczynna z okazji 80 r. ur. Stanisława z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
7:30 Wiesława i Tadeusz Połciowie
9:00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zygmunta i
jego rodziny
18:30 ++ Rodzice: Maria i Jan Samulak, dziadkowie z
obojga stron i Jadwiga Banaszak
ŚRODA 3.10
6:30 +Siostra Barbara w 4 r. śm. i Marian Szulc w 30 r.
śm.
6:30 + Krystyna Paczuska w m-c po pogrzebie
7:00 + Teresa Smyk
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (3)
7:30 + Teresa Przewoźna
7:30 + Jerzy Puchalski – intencja od Marii Puchalskiej
i rodziny Porczyńskich z Psar
9:00 + Rodzice: Teresa i Mieczysław Olszewscy i brat
Józef
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, i
św. Michała Archanioła w intencji animatora generalnego – ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej
parafii i ich rodzin
18:30 + Stanisław Smagorzewski w 12 r. śm., rodzice z
obojga stron

CZWARTEK 4.10
6:30 + Andrzej Skierka
6:30 + Natalia Berlińska m-c po pogrzebie
7:00 ++ Józefa w 25 r. śm., Wiktor, Sabina, Feliks,
Anna, Antoni i Berta
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (4)
7:30 O Boże błogosławieństwo za przyczyną św.
Franciszka dla Zgromadzenia Sióstr Serafitek z
prośbą o nowe powołania
7:30 O opiekę św. Franciszka dla członków franciszkańskiego zakonu świeckich oraz o nowe powołania do wspólnoty
9:00 O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Rozalii, Gertrudy, Jana i Franciszka.
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków Straży Honorowej
NSPJ i jej opiekuna oraz za zmarłych członków Straży
Honorowej
18:30 ++Ludmiła, Maria, Franciszek oraz zmarli z
rodziny Lenkowskich i Kuczuk
21:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej dla Gerarda w 79 r. ur. i imienin
PIĄTEK 5.10
6:30 ++ Wiktoria Szews-Szczepańska w 23 r. śm.,
mąż Jerzy i rodzice z obojga stron
6:30 ++ Mąż Mieczysław, syn Eugeniusz, zmarli z
rodziny Mazur i Urszula Zaborowska
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (5)
7:00 ++ Gerard Chmielecki w 12 r. śm., rodzice z
obojga stron, Stefania i Józef Palińscy
7:30 Wynagradzająca NSPJ za grzechy własne,
naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30 ++ Czesława Żuralska w 2 r. śm. oraz zmarli z
rodziny
10:00 Za chorych
17:00 ++ Anna Kopeć w 10 r. śm. i zmarli z rodziny
18:30 ++ Marian Spik w 24 r. śm. i zmarli z rodziny
18:30 ++ Zbigniew Dmowski w 13 r. śm., rodzice i
rodzeństwo z obojga stron i Piotr Dmowski
SOBOTA 6.10
6:30 ++ Gertruda Plich w 21 r. śm., i rodzice z
obojga stron
6:30 ++ Helena Niklas w 15 r. śm., Józef Niklas i
rodzice z obojga stron
7:00 + Mieczysław Jędrzjewski (6)
7:00 ++ Rodzice: Adelina i Paweł Witkiewicz, Krystyna i Zdzisław Mroczek
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ojca świętego
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z
naszej parafii

7:30 ++ Mieczysław, Stanisław, Marianna, Tadeusz i
Bolesław
18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio
Maryja, TV Trwam i założyciela O.Tadeusza Rydzyka
NIEDZIELA 7.10
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Mieczysław Jędrzejewski (7)
8:00 + Jan Rogiński w 1 r. śm.
9:30 ++ Franciszek, Maria, Roman Kwiatek, Władysław, Leokadia, Kazimierz Zdunek
11:00 Za parafian.
12:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, Bożę błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Jadwigi w dniu 75 urodzin
16:00 ++ Brunon i Cecylia
19:00 ++ Bernard Klein w 1 r. śm., Regina Klein w 11
r. śm.
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Zmarli z rodziny Żołędziewskich i Cincio
9:30 ++ Jolanta Lorczyk oraz zmarli z rodziny Lorczyków i Lisowskich
11:00 ++ Rodzice: Józef i Kazimiera, rodzeństwo:
Maria i Kazimierz
11:00 60-lecie: Zofia i Jan Nalezińscy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i
całej rodziny
12:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Ireny z okazji 90 urodzin i jej rodziny

DLACZEGO RÓŻANIEC ...
Modlitwę różańcową do Polski sprowadził św. Jacek Odrowąż. Ten jedyny kanonizowany spośród bezpośrednich
uczniów św. Dominika z wielkim sukcesem
wprowadził na nasze ziemie dziedzictwo
duchowe swego mistrza.
„Wezmij, Synu Jacku – mówił mu nauczyciel – te paciorki różańca, tę Księgę Maryjną
i siej te ziarna w Twojej Ojczyznie, a rozplenią się i rozkwitną w wielki ogród Maryi,
jakiego równego nie masz w całym świecie
{…}. Mówię Ci to, Bracie mój, bo niedługo
pójdę do Pana. Dlatego Tobie zdaję mój
największy skarb: Królową Różańca Świętego”. O tym, że św. Jackowi zlecone zadanie

się udało, niech świadczy cały zastęp polskich świętych, którzy szczególnie umiłowali
Matkę Bożą i Jej ulubioną modlitwę. Jednym z nich był św. Stanisław Kostka. Ukochawszy modlitwę różańcową, prosił ( będąc śmiertelnie chory), by mu przy śmierci
dano do rąk różaniec, bo to – jak mówił – „
najmilsza pamiątka od niebieskiej Pani”.
Święty Różaniec, w takiej formie i metodzie, według której odmawiamy obecnie,
wywodzi się z Kościoła i podany był przez
Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi
w 1214 r., w celu nawrócenia albigeńskich
heretyków i grzeszników.
Jak się modlić na Różańcu? Z WIARĄ, POKORĄ, UFNOŚCIĄ!!!
WIARA. Różaniec należy odmawiać z wiarą,
według słów Jezusa Chrystusa: „ Wszystko o
co prosicie w modlitwie, stanie się wam,
tylko wierzcie, ze otrzymacie”.
POKORA. Trzeba się modlić z pokorą, jak
celnik. Klęczał on na ziemi na obydwóch
kolanach, a nie z jednym w powietrzu, czy
na ławce, jak to robią pełni pychy niektórzy
światowcy. Stał on u progu świątyni, w nie
w samym sanktuarium, jak faryzeusz, co
chwalił się swoimi czynami i gardził ludzmi.
UFNOŚĆ. Módl się w wielkim zaufaniu, którego fundamentem stanowią niezmierzona
dobroć i hojność Boga oraz obietnice Jezusa Chrystusa…
Pan nas upewnia, że Ojciec przedwieczny
da nam wszystko o co Go poprosimy w Jego
imieniu: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą
wam”.
Opr. Ks. Wojciech
ŻYWY RÓŻANIEC
INTENCJA NA PAŹDZIERNIK
Z okazji Jubileuszu 60—lecia parafii o
żywą wiarę i miłość dla parafian.

