OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W przyszłą niedzielę (11.11) będziemy
obchodzić 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w naszym kościele
o 11.00 będzie sprawowana Msza św. w
intencji Ojczyzny, o godz. 17.00 wspólne
śpiewanie i koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu naszej Parafialnej Orkiestry
Dętej oraz Pana Organisty (szczegóły na
plakatach), o 18.00 uroczysty apel poległych z modlitwą różańcową za poległych
w obronie ojczyzny.
2. W Bazylice Mariackiej Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona pod
przewodnictwem Ks. Abpa Metropolity
Gdańskiego (11.11) o godz. 12:00. W kościołach Archidiecezji Gdańskiej od 2 listopada br. odmawiamy 9-dniową nowennę,
podczas której dziękujemy Bogu za wolność Ojczyzny i prosimy Go o pomyślność
dla wszystkich, którzy ją tworzą.
3. Różaniec z wypominkami za zmarłych
codziennie o 18:00. W zakrystii i w biurze
parafialnym można składać kartki z imionami zmarłych, których będziemy polecać
Bogu w modlitwie.
4. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ i Rodziny Radia Maryja w poniedziałek (05.11)
o 17:30 w bibliotece.
5. Msza św. wspólnoty Kaszubów we wtorek (6.11) o 17.00 w górnym kościele.
6. Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca w
środę (07.11) o 17:00.
7. Msza św. Maksymiliańskiego Ruchu
Trzeźwości w środę (07.11) o 19:15 w dolnym kościele.
8. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w czwartek o 17:00 w salce św.
Jacka
9. Msza św. zbiorowa za zmarłych w
czwartek (8.11) o 8:00.

10. Zapraszamy na próby Scholii Liturgicznej
w czwartki o 19:00 w salce pod schodami
(wejście przez kratę).
11. Kościelna służba mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza na spotkanie w piątek (9.11) o
godz. 17:30 i na Msze św. o 18:30 w intencji
wszystkich zmarłych braci i zmarłych z ich rodzin.
12. Zapraszamy na Zaduszki Hospicyjne, które
odbędą się 8 listopada o godz. 17.00 w Domu
Hospicyjnym w Sopocie. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych podopiecznych naszego Domu Hospicyjnego. Informacje na plakacie.
13. Zapraszamy kapłanów i wiernych na doroczną Mszę Świętą za zmarłych biskupów i
kapłanów Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji
Pelplińskiej, która obędzie się w środę, 7 listopada br. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
14. Zmarli nasi parafianie: + Sebastian Noch
(28), Marta Kamińska (83), Zenobia Truszkowska (95), Janina Budka (87), Antoni Kołtun
(86).

X JUBILEUSZOWE FORUM
„Młodzi i Miłość”
Pod hasłem: ”Zawsze wolni” odbędzie się w
dniu 15 listopada 2018 r. od godz. 17:30 do
22:30, w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Amber Expo w Gdańsku Letnicy ul.
Żaglowa 11. Gościem spotkania będzie legenda polskiego rocka, wokalista zespołu T. Love
Muniek Staszczyk, który podzieli się świadectwem swojej wiary oraz wybitny psycholog
i wykładowca, ks. dr Marek Dziewiecki. Imprezę, na którą jest wstęp wolny, wzbogaci
koncert zespołu „Muniek Staszczyk i Przyjaciele” oraz „Kierunek Niebo”. Przewidziano
czas na dyskusje przy kawie i herbacie, będzie
też możliwość nabycia ciekawych publikacji.

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
31 Niedziela Zwykła - 4.11.2018 (nr 262)

WYMODLONA I WYWALCZONA WOLNOŚĆ
„Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze
i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy
narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej.
Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz
na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami
dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków
– alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski
o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu.
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas
przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus– Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby,
z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego
bytu”.
(Fragment Listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości).

„Szerokie jest bardzo Twe przykazanie, Panie... Ty mnie pouczasz, że szerokością
tego przykazania jest miłość, bo gdzie jest miłość, tam nie ma ciasnoty.,. O Panie,
daj mi mieszkać w tej szerokości... Daj mi miłować to, czemu człowiek nie potrafi
zaszkodzić. Daj mi kochać Ciebie, Boże mój, kochać braterstwo, kochać Twoje prawo, kochać Twój Kościół, daj, abym kochał miłością, która będzie wieczna... „
Św. Augustyn

INTENCJE MSZALNE 5.11—11.11.2018
PONIEDZIAŁEK 5.11
6:30 ++ Żona Irena Michalak w 6 r. śm. i rodzice z ob. s.
6:30 +++ Zmarli z rodziny Wróblewskich
7:00 + Andrzej Skierka
7:00 + Za duszę zmarłego syna Sławomira od mamy
7:30 ++ Zbigniew, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo z
obojga stron
7:30 + Romuald Garbowski
18:30 ++ Zmarli z rodzin i członkinie z róży św. Jana
Pawła II
18:30 + Czesława Szemrowicz (3)
WTOREK 6.11
6:30 ++ Zofia Schweda w 19 r. śm. oraz rodzice i rodzeństwo
6:30 ++ Marianna, Władysław, zmarli z rodzin Szcześniaków i Sadzów
7:00 + Czesława Szemrowicz (4)
7:00 ++ Tadeusz Niedzielski w 9 r. śm. oraz zmarli z
obojga stron
7:30 ++ Urszula, Edward i zmarli z rodziny
7:30 ++ Henryk, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18:30 ++ Michał Durajczyk w 13 r. śm. i rodzice z obojga stron
18:30 ++ Joanna, Feliks Ciemniak, Stefania, Tadeusz,
Eugeniusz Kaczor, Marianna Pędziszewska, Anna Morawiec zd. Pędziszewska
ŚRODA 7.11
6:30 + Barbara Latopolska – od Mierów, Kamińskich i
Kubiaków
6:30 + Paulina Lewicka w 32 r.śm.
7:00 + Feliks Klein
7:00 ++ Stanisław, Zbigniew, Regina Krefta i rodzice z
obojga stron
7:30 ++ Zmarli z rodziny Przewoźnych, Dubisz, Sembereckich
7:30 + Czesława Szemrowicz (5)
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i
św. Michała Archanioła, w intencji animatora generalnego – ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej
parafii oraz rycerzy i ich rodzin
18:30 ++ Zmarli z rodziny Sitek i Krukowskich
CZWARTEK 8.11
6:30 ++ Włodzimierz, Stanisława, Zenon Maruczyńscy,
Maria Zaleska, Tadeusz, Wacława, Henryk, Krzysztof
Ciszew
7:00 ++ Alfons Szwach w 11 r. śm. i Kazimiera S
7:00 ++ Edmund Laskowski w 4 r. śm., bracia, siostra,
bratowa oraz rodzice z obojga stron
7:30 + Eugeniusz w 3 r. śm.
7:30 ++ H enrk w 5 r. śm., Halina, Lucyna, Wanda i
zmarli z rodziny
8:00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

18:30 ++ Zmarli członkowie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
18:30 + Czesława Szemrowicz (6)
PIĄTEK 9.11
6:30 + Barbara Latopolska – intencja od Milerów,
Kamińskich i Kubiaków
6:30 ++ Halina i Zdzisław Pasterz
7:00 ++ Zofia, Bronisław, Helena, Feliks, Kazimierz,
Bolesław, Jan i Henryk
7:30 ++ Wanda i Antonii Sawlewicz i zmarli z rodziny
18:30 ++ Franciszek, Maria, Roman Kwiatek, Władysław, Leokadia, Kazimierz Zdunek
18:30 ++ Czesława Szemrowicz (7)
18:30 ++ Zmarli bracia z „Semper Fidelis” i zmarli z
ich rodzin
SOBOTA 10.11
6:30 + Paulina Urbanowicz w 1 r. śm.
6:30 + Helena Jakima w m-c po pogrzebie
7:00 ++ Zmarli z rodziny Czerwińskich i Budych
7:00 ++ Henryk w 22 r. śm., rodzice oraz wszyscy
zmarli z rodziny
7:30 + Czesława Szemrowicz (8)
7:30 ++ Edward w 5 r. śm., Józef i Janina, Jarosław i
Henryk, dziadkowie z obojga stron
18:30 ++ Barbara i Włodzimierz Laskowscy oraz
zmarli z obojga stron
NIEDZIELA 11.11
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny Kusak i Marcina
Urban z rodziną
8:00 ++ Stefania Wiśniewska w 13 r. śm. i zmarli z
rodziny
9:30 ++ Zmarli z rodziny Drozdowskich i Sass i
Krzysztof Sass
11:00 Za parafian – za Ojczyznę
12:30 55 r. ślubu: Anna i Stanisław z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów, ich dzieci i wnuków
16:00 ++ Tomasz Zieliński, rodzice i rodzeństwo
19:00++ Szymon Falk i zmarli z rodziny Ejsmontów,
Tadeusz Wójcik w 10 r. śm., Teresa Kwiatkowska i
Maria Lewicka w 20 r. śm., i zmarli z rodziny z obojga
stron
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 + Czesława Szemrowicz (9)
9:30 ++ Rodzice: Anna i Augustyn, rodzeństwo,
Elżbieta i Józef, Dziadkowie Walaszkowsscy i Drewa
11:00 ++ Antonii, Gertruda, Edmund, Brygida i Stanisław
12:30 ++ Rajmund Blaszkowski w 9 r. śm., rodzice z
obojga stron i siostra Maria

Duchowni w obronie Pomorza
Pomorze To region szczególny, który cieszył
się z odzyskania przez Polskę niepodległości podwójnie – w 1918 i 1920 roku. Przypomnijmy, że w
wyniku I wojny światowej i postanowień traktatu
wersalskiego Pomorze Gdańskie z dostępem do
morza wróciło do odrodzonej II Rzeczypospolitej.
Utworzono wówczas Front Pomorski, którego głównym zadaniem miało być przejęcie tych ziem z rąk
niemieckich. Jego dowódcą został gen. Józef Haller.
Ratyfikacja traktatu wersalskiego nastąpiła 10
stycznia 1920 r. Dokładnie miesiąc później twórca
„Błękitnej Armii” dokonał w Pucku symbolicznych
zaślubin Polski z morzem. Ta data obchodzona jest
na Pomorzu niczym drugi Dzień Niepodległości.
Przyczyniła się do niej istotnie wieloletnia patriotyczna, propolska działalność duchownych. Ich sylwetki po dziś dzień dla wielu pozostają anonimowe,
dlatego warto przywołać kilka z nich.
Księża Feliks Bolt, Józef Wrycza, Henryk Antoni
Szuman i wielu innych duchownych, w warunkach
zaboru pruskiego, prowadziło niepodległościową
działalność w ramach organizacji pomorskich filomatów. Nierzadko z tego powodu byli szykanowani, wyrzucani ze szkół, aresztowani. Prowadzili również działalność społeczną, gospodarczą, charytatywną. Zakładali i kierowali bankami ludowymi,
tworzyli spółdzielnie rolnicze i handlowe, kierowali
towarzystwami zajmującymi się zdolną, ale ubogą
młodzieżą, opiekowali dziećmi, które straciły rodziców w wyniku I wojny światowej. Na łamach prasy,
m.in. kociewskiego „Pielgrzyma” apelowali o
wzmocnienie więzi łączących społeczność polską
Pomorza z Rzeczpospolitą. Po wybuchu II wojny
światowej, ze względu na swoją postawę, znaleźli
się w gronie osób szczególnie narażonych na eksterminację.
Ks. Wrycza związał się z Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski” – największą niepodległościową strukturą na Pomorzu. Skutecznie ukrywał się
przed gestapo. Po wojnie stale inwigilowany przez
komunistyczną bezpiekę, zmarł w 1961 r. w Tucholi. Ks. Szuman został rozstrzelany 2 października
1939 r. pod murem kościoła św. Mikołaja w Fordonie k. Bydgoszczy. Według świadków zbrodni, tuż
przed pierwszą salwą, krzyknął: „Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Polska!”. Dziś jest jednym ze
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r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy
męczenników z okresu II wojny światowej. Warto
dodać, że aż 17 kandydatów do beatyfikacji pochodzi z diecezji chełmińskiej. Ks. Bolt został aresztowany przez Gestapo. 21 marca 1940 r., w Wielki
Czwartek, jako nr 9234, trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof. Wycieńczony chorobą zmarł kilkanaście dni później.
W tym kontekście należy podkreślić, że Pomorze to
region szczególny ze względu na daninę krwi, jaką
ponieśli jego mieszkańcy w okresie II wojny światowej. Tylko w ciągu pierwszych miesięcy niemieckiej
okupacji, podczas jesieni 1939 roku, zostało zamordowanych ok. 30 tys. osób.
Wśród osób dotkniętych niemiecką eksterminacją
szczególną grupę stanowiły osoby duchowne. W
samej diecezji chełmińskiej Niemcy podczas wojny
zamordowali 311 polskich księży, czyli blisko połowę wszystkich kapłanów. Tylko w Lesie Szpęgawskim życie straciło ok. 70 księży, m.in. przedstawiciele chełmińskiej kurii biskupiej, profesorowie
seminarium duchownego w Pelplinie, a także wykładowcy słynnego Collegium Marianum.
Miejscem kaźni duchownych był również Las Piaśnicki. To tam rozstrzelana przez Niemców została
przyszła błogosławiona s. Alicja Kotowska ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Przed wojną
kierowała żeńskim gimnazjum w Wejherowie. Gestapo przyszło po nią 24 października 1939 r. 11
listopada, w dniu narodowego święta Rzeczypospolitej, na dziedziniec więzienia wjechały ciężarówki.
Z cel wywleczono pokaźną grupę więźniów. Według
świadków siostra Alicja wyszła ostatnia, otulając
swym ramieniem grupkę wystraszonych, żydowskich dzieci. Została rozstrzelana tego samego dnia.
Obok s. Kotowskiej w Piaśnicy życie straciło znanych z imienia i nazwiska 53 duchownych katolickich.
Kolejnym miejscem, w którym życie oddali wybitni
przedstawiciele pomorskiego duchowieństwa był
niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. To tam
rozstrzelani zostali księża Bronisław Komorowski,
Franciszek Rogaczewski, Marian Górecki, dziś należący do grupy 108 polskich męczenników, beatyfikowanych podczas Podróży Apostolskiej Jana Pawła
II do Polski w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Prowadzili duszpasterstwo dla Polonii w Wolnym Mieście
Gdańsku. Byli liderami polskich stowarzyszeń i organizacji patriotycznych.
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