OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z okazji ODPUSTU PARAFIALNEGO: - SUMA ODPUSTOWA o 11:00, Koncert maryjny o 17:00, Różaniec stanowy o
18:00.
2. W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą
wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia,
taca ze wszystkich Mszy Świętych z dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na
budujące się kościoły papieskie w Archidiecezji Gdańskiej. Okażemy w ten sposób
braterską solidarność ze wspólnotami parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie i św. Jana Pawła II w GdańskuŁostowicach.
3. W przyszłą niedzielę (14.10) będziemy
obchodzić XVII Dzień Papieski!” pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Tego
dnia zostanie przeprowadzona zbiórka
ofiar na Stypendia dla zdolnej młodzieży
pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.
4. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ i Rodziny Radia Maryja w poniedziałek (08.10)
o 17:30 w sali św. Jacka.
5. Msza św. Wspólnoty Kaszubów we wtorek (9.10) o 17:00.
6. Spotkanie Franciszkańskiego zakonu
Świeckich w czwartek (11.10) o godz.
17.00.
7. S.Leticja organizuje pielgrzymkę do Gietrzwałdu 20 października br. (sobota). Zapisy w zakrystii oraz w biurze parafialnym.
8. W sali św. Wojciecha prasa katolicka.
9. W sobotę (13.10) o godz. 10.00 w Sali
Domu Opieki „Złota Jesień” odbędzie się
wykład „Oczami Radiologa” z cyklu Medycyna i Zdrowie. Szczegóły na plakatach
Zmarli nasi parafianie: + Beata Szmitowska (71). Wieczny odpoczynek…

KONCERT UPAMIĘTNIAJACY
ŚW. JANA PAWŁA II
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański zaprasza na koncert upamiętniający Ojca Świętego
Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Papieża. Koncert odbędzie się w niedzielę 7 października o godz. 17.00 w Bazylice św. Brygidy
w Gdańsku, gdzie znajduje się Bursztynowy
Ołtarz Ojczyzny. Wstęp wolny. Podczas koncertu zostanie wykonany Hymn Papieski Santo Subito - przygotowany z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz specjalnie przygotowany i napisany hymn z okazji 40.
rocznicy powołania na Stolicę Piotrową. Ponadto zostaną wykonane utwory dedykowane
Matce Bożej i miejscom, które ukochał Papież
Jan Paweł II. W koncercie wystąpią: Alicja Węgorzewska, Placido Domingo Junior, Maciej
Miecznikowski, Bogdan Kierejsza i Cappella
Gedanensis. Wydany też zostanie śpiewnik,
dzięki któremu zgromadzeni w bazylice wierni
będą mogli śpiewać wspólnie z artystami.
Koncert będzie transmitowany przez TVP Polonia a retransmitowany przez TVP 1.

NABOŻEŃSTWO
RÓŻAŃCOWE
o godz. 8:00 i 18:00

RÓŻANIEC
DLA DZIECI
w środy i piątki

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.
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ODPUST PARAFIALNY
Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty
chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r. Sułtan
turecki, Selim II, pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki
Bożej – usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, prosząc w różańcu o ratunek. Wtedy doznał wizji. Zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy
pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Wtedy jeszcze gorliwiej trwał na modlitwie. W czasie bitwy
nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na
Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie w nowo wybudowanej kaplicy dziękczynnej napisali:
„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius V, świadom,
komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił
dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym
nad Turkami pod Belgradem w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały Kościół.
W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii
Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego— módl się za nami”.

MODLITWA DO
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Ojciec Święty Franciszek postanowił zachęcić wszystkich wiernych
na całym świecie do odmawiania
przez cały październik codziennie
Różańca Świętego. Chodzi o zjednoczenie się w komunii i pokucie,
jako lud Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła,
aby chronili Kościół od diabła,
który zawsze stara się oddzielić
nas od Boga i dzielić między nami.
Zachęcamy do odpowiedzi na
apel Ojca Świętego, który prosi,
aby wierni w miesiącu październiku odmawiali różaniec w intencji
Kościoła, a po jego zakończeniu
dodawali modlitwę „Pod Twoją
obronę” oraz „Modlitwę do świętego Michała Archanioła”, napisaną przez Leona XIII:
Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

INTENCJE MSZALNE 8.10-14.10.2018
PONIEDZIAŁEK 8.10
6:30 + Cesarz Edwin m-c po pogrzebie
6:30 + Ścibirowska Marianna m-c po pogrzebie
7:00 + Bernatowicz Darek w 38 r. śm.
7:00 + Jędrzejewski Mieczysław (8)
7:30 ++ Agnieszka, Leon i Henryk Wilczewscy, Gertruda Konkol
7:30 ++Mama Helena Fortuna w 20 r. śm. i zmarli z
rodziny
18:30 ++ Wincenty Przybylski w 18 r. śm., rodzice i
dziadkowie z obojg stron, rodzeństwo i siostra Henryka
18:30 ++ Henryk oraz zmarli z rodzin: Dombrowskich,
Komkowskich, Baranowskich, Ostrowskich i Liców
WTOREK 9.10
6:30 + Gordelik Zofia m-c po pogrzebie
6:30 O wiele łask Bożych i opiekę Matki Bożej dla
Katarzyny
7:00 ++ Rodzice: Antonina i Bolesław Częścik
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (9)
7:30 + Bożena
7:30 ++ Henryk Sobociński w 5 r. śm., jego rodzice,
bracia i siostry, Kazimierz Milewski
18:30 ++ Władysława, Franciszek, Jan
18:30 ++ Romualda, Czesław i Jarosław
ŚRODA 10.10
6:30 + Matylda Brzozowska w mc po śmierci
6:30 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała dla całej rodziny z
dziećmi i wnukami
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (10)
7:00 ++ Jadwiga, Wincenty i rodzeństwo z rodziny
Krajewskich
7:30 ++ Andrzej w 6 r. śm., Mirosław i rodzice Sankowscy
7:30 ++ Rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18:30 + Ewa Nowacka w 8 r. śm.
18:30 ++ Wojciech Głomski, rodzice z obojga stron,
Krystyna Paluta
CZWARTEK 11.10
6:30 ++ Marianna w 38 r. śm., Józef i Edward
6:30 + Stsnisław Stępniak w m-c po pogrzebie
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (11)
7:00 ++ Jerzy w 18 r. śm. oraz rodzice z obojga stron
7:30 ++ Stefan Marzec i jego rodzina oraz Janina i
Lucjan i ich rodzina
7:30 ++ Patryk w 2 r. śm., Kunegunda
8:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych
18:30 ++ Halina Napierała w 2 r. śm. i Bernard Napierała w 30 r. śm.
18:30 ++ Mariusz Szostak w 7 r. śm. oraz zmarli z rodziny Szostaków i Plis

PIĄTEK 12.10
6:30 + Wacław w 3 r. śm.
6:30 + Bronisław Piotrowski
7:00 ++ Klara, Ignacy, Lucjan, Klara, Bernard, Monika, Brunon
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (12)
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Barbary z okazji urodzin
7:30 ++ Marianna Krajnik w 1 r. śm., rodzice z
obojga stron i zmarli z tych rodzin
18:30 ++ Franciszek i Michalina Walkiewicz i rodzice
z obojga stron
18:30 ++ Franciszek Ronowski w 41 r. śm. i Agnieszka Ronowska
SOBOTA 13.10
6:30 ++ Feliksa Bedra w 10 r. śm., Józef, Mirosław,
Tadeusz, Rafał, Maciej, babcie i dziadkowie
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (13)
7:00 ++ Edward, Urszula i zmarli z rodziny
7:30 Dziękczynna za otrzymanełasi za przyczyną bł.
O. Honorata Koźmińskiego współzałożyciela Sióstr
Serafitek, z prośbą o jego rychłą kanonizację i nowe
powołania do zgromadzenia
7:30 O Boże błogosławieństwo dla róży św. Wincentego a Paulo i ich rodzin
18:30 ++ Lucjan i Irena Skowrońscy, bracia, rodzice
z obojga stron, zmarli z rodziny Klimowicz, Jerzy
Białkowski
NIEDZIELA 14.10
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Mieczysław Jędrzejewski (14)
8:00 ++ Maria Dederowska w 3 r. śm. oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
9:30 ++ Julianna, Piotr, Paweł, Tadeusz, Wiesław,
Barbara i Kazimierz
11:00 Za parafian
12:30 ++ Henryka, Melania, Witold i zmarli z rodziny
Orłowskich i Petrak; Marek, Elżbieta Orczykowska
16:00 ++ Bolesław Kaczorowski w 17 r. śm., rodzice
z obojga stron i wnuczka Aneta
19:00 ++ Anna i Henryk Kajka, rodzice z obojga
stron
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Czesław, Katarzyna, Szczepan Grela, Michalina, Władysław, Bożena Pekóra
9:30 ++ Anna, Jan, Leon
11:00 ++ Walentyna, Mieczysław Stadlewscy, Janina, Józef Pineccy, Helena i Ignacy Szawdzin
12:30 ++ Czesław Misiarek i Małgorzata Wronecka

„Morze Modlitwy —
Zawierz Maryi swoją miejscowość”

(por. Ef 3,15). Zachęcamy, aby mężczyźni
poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji
do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w
rodzinie oraz w tym powołaniu nieustannie
się doskonalili. W trud wychowania młodego pokolenia Polaków włącza się już od
osiemnastu lat Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Stypendia wypłacane blisko
dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej
Polski pozwalają im rozwijać swoje dary i
talenty. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie
ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany
przez nas wszystkich pomnik wdzięczności
św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami
wartości duchowych, rodzinnych i patriotycznych w duchu nauczania Papieża Polaka. (fragment Listu Pasterskiego Episkopatu Polski zapowiadające-

Pragniemy poinformować o inicjatywie
duszpasterskiej Kościoła Domowego Archidiecezji Gdańskiej „Morze Modlitwy – Zawierz Maryi swoją miejscowość”, która uzyskała patronat i błogosławieństwo Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.
7 października br., czyli w dniu poświęconym w tradycji Matce Bożej Różańcowej,
rozpocznie się dwumiesięczna modlitwa
różańcowa, która zakończy się 8 grudnia w
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy modlić się
o błogosławieństwo Boże dla naszych miast
i miejscowości oraz dla całej naszej Ojczyzny, która przeżywa jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. Zachęcamy do
go obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie
włączenia się w tę inicjatywę poprzez od- ojcostwa”)
mówienie codziennie jednej dziesiątki różańca przez dwa miesiące. W ten sposób
Dzień modlitwy za małżeństwa
chcemy odpowiedzieć na wezwanie Maryi,
starające się o potomstwo
która w Fatimie i w Gietrzwałdzie prosiła o
Serdecznie zapraszamy każdego ósmego
codzienne odmawianie różańca.
dnia miesiąca o godzinie 19.30 do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku
Przesłanie XVIII Dnia Papieskiego
Matemblewie na Adorację Najświętszego
Przeżywany już za tydzień XVIII Dzień Sakramentu z modlitwą za małżeństwa staPapieski jest okazją, aby wyrazić wdzięcz- rające się o potomstwo. Adorację prowaność wszystkim ojcom, którzy gorliwie reali- dzić będzie wspólnota "Kobieta jest BOzują trud wychowania swych dzieci, obja- SKA", która wraz z siostrami ze Zgromadzewiając im tym samym Ojcostwo Boga. Je- nia Matki Bożej Miłosierdzia wspiera modlisteście przykładem i inspiracją dla tych, któ- tewnie małżeństwa, mające z różnych porzy poszukują wzorów do naśladowania. wodów trudności z poczęciem dziecka. PoNaszym pasterskim sercem ogarniamy nad 700 małżeństw z całej Polski otoczowszystkich, którzy w swoim życiu nie do- nych jest stałą opieką modlitewną wspólnoświadczyli autentycznej miłości Ojca. Po- ty, 110 oczekuje już potomstwa a 20 cieszy
przez modlitwę Kościoła, głoszenie Słowa się z narodzin dziecka. Zapraszamy małżeńBożego i doświadczenie wspólnoty pragnie- stwa starające się o potomstwo jak i
my ukazać wam ojcostwo Boga, od którego wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej
bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi modlitwy.

