OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym zaczynamy Tydzień
Misyjny. Pamiętajmy w naszych modlitwach o misjonarzach na całym świecie.
2. Dzisiaj w kościołach całej Polski liczenie
wiernych uczestniczących w niedzielnej
eucharystii.
3. Nabożeństwo różańcowe odmawiamy
wspólnie codziennie przez cały październik o godz. 8:00 i 18:00. Dzieci zapraszamy
na różaniec w środy i piątki o 17:00 do
dolnego kościoła.
4. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej
pamięci o zmarłych. Kartki na wypominki
znajdziemy dzisiaj w Biuletynie Parafialnym, można je odbierać również w zakrystii, w Biurze Parafialnym i w sali św. Wojciecha. Wypełnione można składać w zakrystii i biurze parafialnym.
5. W poniedziałek obchodzimy liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II.
6. We wtorek po Mszy św. wieczornej
spotkanie uczestników pielgrzymki do
Bydgoszczy.
7. Spotkanie dla studentów i młodzieży
pracującej w czwartek o 19:15
w dolnym kościele.
8. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji
Gdańskiej, katolickie ruchy prorodzinne
oraz Ruch Światło-Życie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące prób wprowadzania w Gdańsku tzw. „Modelu na
rzecz równego traktowania” 23 października w Auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie (przy Seminarium) o godz. 19.00. Spotkanie – dedykowane rodzicom i na ich
prośbę zorganizowane – podyktowane
jest niepokojącymi informacjami o
sprzeczności niektórych z wprowadzanych
programów z wolą rodziców, a także z
rozporządzeniami MEN i ustawą o prawie
oświatowym.

10. Przypominamy, że z soboty na niedzielę
27.10/28.10 następuje zmiana czasu.
11. Dzisiaj o godz. 17.00 w górnym kościele
koncert papieski z okazji 40-lecia wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową.
12. + Barbara Latopolska (72), Romualda Piotrowska (80), Maria Madey (77).
Zmarli nasi parafianie: +

NIEDZIELA MISYJNA
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny,
zwany popularnie Niedzielą Misyjną. Ten
dzień jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce
rozpoczyna Tydzień Misyjny, w tym roku pod
hasłem: „Pełni ducha i posłani”. Z okazji Niedzieli Misyjnej papież Franciszek przekazał
misyjne orędzie, zachęcając: „Nigdy nie myśl,
że nie masz nic do dania lub że nikomu nie
jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w
swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.
W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne w
Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i
przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 4 497
525,90 zł – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.
Ciekawostki
- 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze
ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.
- Na świecie pracuje 350 tysięcy misjonarzy, a
wśród nich 2004 z Polski, którzy służą w 99
krajach na 5 kontynentach.
- Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich zebraną
podczas Niedzieli Misyjnej.
- Polskie diecezje, które przekazują największe kwoty zebrane podczas Niedzieli Misyjnej: tarnowska, łódzka, warszawsko-praska,
katowicka, kielecka.
- Polska zajmuje 8 miejsce w Europie pod
względem finansowania placówek misyjnych.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Lecz kto by między wami chciał się stać wiel-

kim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako
okup za wielu"
Jezus przywołuje uczniów (więc i nas) do siebie i naucza: „ Nie tak będzie między wami”. W Kościele powinno być inaczej niż w świecie. Krzyż wywraca ziemską drabinkę kariery. Doczesny porządek, w którym dominują ludzie bogaci, wykształceni, wpływowi, zostaje wywrócony do góry nogami.
Abp Grzegorz Ryś w książce o świętym Franciszku
zwraca uwagę na to, że kluczem do zrozumienia
świętego Biedaczyny z Asyżu jest owo „odwrócenie
porządku”. Biograf Franciszka pisze, że Jezus powiedział do niego: „ Franciszku jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie za słodkie, Wzgardź samym sobą; dokonaj odwrócenia tego porządku, a
zacznie ci smakować to, o czym ci mówię. Momentem przełomowym dla świętego Franciszka było
spotkanie z trędowatym. Bogaty młodzieniec spotykając żebraka pokrytego trądem zsiadł z konia, dał
mu pieniądze i pocałował go. Taki był początek drogi do świętości. Biograf notuje: „W ten sposób to co
gorzkie przyjmuje za słodkie i przygotowuje się
mężnie do zachowania wszystkiego co jeszcze nastąpi”. Ewangelia przynosi zupełnie inny porządek
niż ten który promuje świat. Każdy z nas ma jakąś
władzę, czyli powierzoną odpowiedzialność
(rodzina, praca zawodowa, społeczna, wspólnota).
Władza jest potrzebna ale rzecz w tym by sprawować ją z miłością. Jak sługa, jak niewolnik, jak Jezus.
Jak sam Bóg! To jest prawdziwa wielkość. Tej wielkości szukał Święty Franciszek I tylu innych świętych .Tylko świętość odnawia Kościół.
Źródło: Ks. Tomasz Jaklewicz „Gość Niedzielny”

MODLITWA ZA MOSJONARZY
Panie Jezu Chryste, spojrzyj
prosimy na swoich misjonarzy,
kapłanów i braci, siostry i
świeckich, którzy wszystko
opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych,
ochroną przed potknięciem
słabych, ratunkiem przed
upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach
i niebezpieczeństwach. Niechaj
im Panie towarzyszy sztandar
Krzyża Twojego. W uciskach
niech ich uczy ducha ofiary, w
słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego –
światło i wytrwanie. Uwieńcz
ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie
szukając korzyści, ani dóbr tej
ziemi. Niechaj zbawią dusze
nieśmiertelne i niewierzących
sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Spraw, żeby razem ze stale
wzrastającą rzeszą wiernych
wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do
zbawienia wiecznego. Amen

INTENCJE MSZALNE 22.10-28.10.2018
PONIEDZIAŁEK 22.10
6:30 + Bogusław Reiwer m-c po pogrzebie
6:30 O przemianę serca dla Adriana i błogosławieństwo Boże
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (22)
7:00 + Ryszarda Zakrzewska w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Ryszard Rzuczkowski w 9 r. śm., Urszula,
rodzice z obojga stron, bracia: Ludwik i Zygmunt
7:30 ++ Małgorzata Kupczynas, Halina Orankiewicz i
zmarli z rodziny
18:30 ++ Antonina, Anastazy, ich dzieci i zmarli z rodzin: Motylewskich i Warot
18:30 + Zenon Czerwiński – intencja od Świątkowskich
z Włocławka
WTOREK 23.10
6:30 ++ Rodzice z obojga stron i wszyscy zmarli z
rodziny
6:30 Dziękczynna za 5 lat małżeństwa Natalii i Łukasza Lipskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (23)
7:00 ++ Zmarli z rodziny Sutkowskich
7:30 + Marianna Kozłowska w 3 r. śm.
7:30 ++ Rodzice: Jan i Jadwiga Tandek
18:30 ++ Rodzice: Jan i Maria, dziadkowie: Kazimierz i
Anna oraz bracia: Stanisław i Henryk
18:30 ++ Rodzice z obojga stron i bracia: Michał i Bolesław
ŚRODA 24.10
6:30 + Roman Filary w 3 m-c po śmierci
6:30 + Tadeusz Wianecki w m-c po pogrzebie
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (24)
7:00 ++ Rodzice z obojga stron: Stanisława i Franciszek Walczakowie, Stanisława i Józef Zarek, brat i bratowa: Lidia i Mieczysław Walczak
7:30 ++ Jadwiga i Czesław Gierszewscy, rodzice z
obojga stron
7:30 ++ Marian w 9 r. śm. i jego rodzice: Czesława i
Aleksander
18:30 ++Barbara Woźniak w 1 r. śm., Józef Woźniak w
12 r. śm, rodzice z obojga stron
18:30 60-lecie: Maria i Alojzy Kaszubowscy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
CZWARTEK 25.10
6:30 ++ Zmarli z rodziny Brzezińskich, Kazimierskich i
Trelich
6:30 + Ewa Stępniewska m-c po pogrzebie
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (25)
7:00 ++ Zofia Śmiałek w 32 r. śm., Aleksander Śmiałek w 9 r. śm. i rodzice z obojga stron

7:30 + Krystyna w 45 r. śm.
7:30 W intencji róży bł. Anieli Salawy oraz ich
rodzin
18:30 ++ Krystyna Wąsowska w 14 r. śm. i zmarli
z rodziny
18:30 ++ Henryk Tyborowski w 30 r. śm., rodzice
z obojga stron, rodzeństwo i Sławomir
PIĄTEK 26.10
6:30 +
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (27)
7:00 + Janina Karczewska w 1 r. śm.
7:30 ++ Józef, Maria
7:30 ++ Wolfgang Wedra, Jadwiga Wedra, Benon Wedra
18:30 +
18:30 + Michał Drabina w 12 r. śm.
SOBOTA 27.10
6:30 ++ Zofia w 7 r. śm., Władysław i Tadeusz
Sucheccy
6:30 ++ Zmarli z rodziny Matuszewskich i Zdzienickich
7:00 + Mieczysław Jędrzejewski (27)
7:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla taty Marka
7:30 + Czesław Majewski w 3 r. śm.
7:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 21 r.urodzin i potrzebne łaski w życiu Tobiasza
18:30 ++ Janina Skrzyńska, rodzice z obojga stron
NIEDZIELA 28.10
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Mieczysław Jędrzejewski (28)
8:00 ++ Władysława w 6 r. śm., Roman w 2 r.
śm.
9:30 ++ Jan Gaca w 13 r. śm. i Leszek Gaca
11:00 Za parafian.
12:30 ++ Rodzice: Stefania i Stanisław, wszyscy
zmarli z obojga stron
16:00 ++ Małgorzata Musielak w 27 r. śm. i krewni z rodziny
19:00 ++ Brunon Kądziela w 20 r. śm., zmarli z
rodziny, Tadeusz Kromer w 1 r. śm.
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Mąż Tadeusz, zmarli teściowie
9:30 W intencji Marioli i Waldemara Chrzan w
19 r. ślubu
11:00 + Roman Parada w 3 r.śm.
12:30 57 r. ślubu Barbary i Józefa Kądziela



WY POMINKI
geneza powstania.

Wypominki są jednym z wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci
o zmarłych. Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej
za zmarłych, której tradycja sięga X wieku.
Rozróżnia się wypominki jednorazowe,
oktawalne, półroczne oraz roczne.
Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i
miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego / święci/, cierpiącego /
zmarli /, i walczącego / żyjący/. Po wyczytaniu, wypominki kładziono na ołtarzu, na
którym sprawowano Eucharystię, co też
miało swoją wymowę. Pozostałością po
dawnych wypominkach, które były używane do końca XII wieku, jest we Mszy świętej
tzw. memento za żywych i memento za
zmarłych.
Dzisiejsze wypominki są kontynuacją
starożytnych i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności
całego Kościoła, pielgrzymującego na ziemi i
tego, który przeszedł już granicę śmierci.
Pisząc imiona zmarłych na kartkach wspominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są także zapisane w Bożej księdze życia. Za zmarłych wypisanych na kartkach wspominkowych odprawiana jest również Msza święta.
Trzeba zwrócić uwagę na siłę przyzwyczajenia, na tradycję, kiedy to czytano przez wieki imiona i nazwiska zmarłych. Tradycją
jest sposób odprawiania nabożeństwa. Najważniejsza jest modlitwa za zmarłych, aby
zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych. Oznacza to uwolnienie z
czyśćca i wejście do nieba, czyli do stanu
życia, do którego wszyscy wierzący zdąża-

my.
Dzień Zaduszny, przypada 2 listopada, poświęcony jest modlitwie za dusze
cierpiące w czyśćcu. Święto to zaprowadził
w całym Kościele papież Sylwester II w r.
999. W przeddzień – w Uroczystość Wszystkich Świętych – odbywają się procesje żałobne na cmentarzach grzebalnych.
Pamiętajmy o naszych zmarłych bliskich i
tej pamięci uczmy następne pokolenia. Jeżeli my nie będziemy wspominać modlitewnie bliskich, którzy odeszli do wieczności,
również i po nas modlić się nasi bliscy nie
będą…
Ks. Wojciech Michalak

BRACTWO ŚW. PAWŁA
Jesteśmy uczniami, studentami, pracownikami, przedsiębiorcami, mężami, ojcami, wdowcami, kapłanami. Jesteśmy
mężczyznami. Chcemy mieć wpływ na Kościół w Polsce, przede wszystkim chcemy
być Jego częścią. Bractwo Świętego Pawła
to męska formacja katolicka działająca w
archidiecezji gdańskiej. Powstało w maju
2013 roku, z inicjatywy kilku mężczyzn i ks.
Krzysztofa Ławrukajtisa, którzy dostrzegli w
Kościele brak typowo męskiej wspólnoty.
Patronem Bractwa został św. Paweł, ponieważ łączy w sobie dojrzałą świadomość religijną, mądrość, odwagę, temperament i
siłę. Jest symbolem radykalnej przemiany,
której każdy z nas, facetów, potrzebuje.
W naszej parafii spotkania odbywają
się we wtorki w salce św. Maksymiliana Kolbe po wieczornej Eucharystii o 18.30. Opiekunem duchowym oddziału jest ks. Michał
Gregorowicz. Zapraszamy serdecznie
wszystkich mężczyzn.
Więcej na www.bswp.pl

