OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystość Chrystusa Króla, którą dzisiaj obchodzimy jest ostatnią niedzielą
roku liturgicznego. W przyszłą niedzielę
rozpoczniemy Adwent.
2. Panowie z Kościelnej Służby Mężczyzn
Semper Fidelis oraz Bractwa św. Pawła
roznoszą opłatki wigilijne. Mają oni pisemne upoważnienie podpisane przez ks. Proboszcza. Ofiary złożone za opłatki zostaną
przeznaczone na inwestycje w kościele.
3. Od przyszłego poniedziałku (3.12) rozpoczniemy w naszej parafii wizytę duszpasterską (tzw. „kolędę”) Kolejny raz przypominamy, że od tego roku ministranci NIE
BĘDĄ ZAPOWIADAĆ KOLĘDY. Plan wizyt
duszpasterskich na miesiąc grudzień znajdziemy w gablocie z ogłoszeniami, w zakrystii i na naszej stronie internetowej.
Prosimy o zapoznanie się z terminami wizyt duszpasterskich oraz o przekazanie tej
informacji sąsiadom.
4. W tym tygodniu przypada 1 sobota mca – Msza św. wotywna o NSNMP w sobotę o godz. 7:30. Chorych z Komunią św.
odwiedzimy w najbliższą sobotę 1 grudnia, za wyjątkiem ks. Tomasza, który swoich chorych odwiedzi przed świętami 22
grudnia.
5. Od przyszłego poniedziałku (3.12) Msze
św. w tygodniu będą odprawiane w dolnym kościele.
6. W środę (28.11) o godz. 17.00 spotkanie dla dzieci klas III w dolnym kościele.
7. Sanktuarium Matki Bożej w GdańskuŻabiance zaprasza na uroczyste wprowadzenie i poświęcenie figury św. Michała
Archanioła z groty Objawień w Gargano
we wtorek (27.11) o godz. 18.00. Wprowadzenia dokona ks. Abp Metropolita
Sławoj Leszek Głódź. Szczegóły na plakatach.

8. Dom Opieki „Złota Jesień zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Medycyna i zdrowie w sobotę (1.12) o godz. 10.00 (ul. Hynka 12).
9. Zmarli nasi parafianie: Czesław Bakuła, Tomasz Szymański, Maria Brzeźyńska (92) Zygmunt Przybyłowski (66).

WYSTAWA — BUDOWA „OKRĄGLAKA”
Od wczoraj przed kościołem można oglądać
wystawę, która opowiada o okolicznościach
powstania oraz zaangażowaniu mieszkańców
Przymorza w tworzenie parafii oraz budowę
na swoim osiedlu kościoła NMP Królowej Różańca Świętego, popularnie zwanego
„Okrąglakiem”. W styczniu 1957 r. w Oliwie
„za torami”, jak nazywano tereny przyszłej
dzielnicy, zawiązał się Komitet Budowy przyszłego kościoła. Do tej pory wierni tam mieszkający w liczbie około 5 tys. należeli do parafii
katedralnej, a do świątyni mieli kilka kilometrów. Zamiar zbudowania kościoła trafił na
listę dezyderatów kurii biskupiej i w kwietniu
1957 r. został oficjalnie zaakceptowany przez
władze wojewódzkie. Kolejne lata to proces
powstawania najpierw kaplicy, a następnie
jednego z najbardziej niezwykłych kościołów
Gdańska, zwieńczony poświęceniem świątyni
w 1976 roku. Wystawa jest częścią projektu
„Kościół obywatelski. Budowa gdańskich świątyń w okresie Polski Ludowej”. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
"Patriotyzm Jutra". Poprzez trudności w wydawaniu zezwoleń, w pierwszych trzech dekadach po wojnie w Gdańsku rozpoczęto budowę zaledwie czterech nowych świątyń. W tym
czasie liczba ludności miasta wzrosła o blisko
200 tysięcy w stosunku do stanu z 1939 roku.
Władze PRL dążyły do ograniczania budownictwa sakralnego w całym kraju, ale w momencie rozpoczęcia budowy nowego kościoła,
proces ten stawał się często ruchem społecznym, integrującym wspólnoty mieszkańców.

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
Niedziela Chrystusa Króla - 25.11.2018 (nr 264)

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„ Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy,
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Przyjąć zwierzchnictwo Jezusa oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać prawdy, którą objawia Jezus.
Prawda zobowiązuje, wzywa do życia zgodnego z nią,
czyli życia według Ewangelii, zgodnie ze Słowem Bożym. Słowa tego nie trzeba się bać, gdyż ma ono na
celu tylko szczęście człowieka, jego dobro. Każdy, kto z
zaufaniem spróbował zastosować Słowo Boże w swoim życiu, przekonał się o tym namacalnie. Problem w
tym, że my często nie chcemy znać ani przyjąć prawdy.
Wolimy wygodny i niezobowiązujący świat kłamstwa,
pozorów, złudnych obietnic. W takim świecie żyje się
o wiele łatwiej, bo gdy coś przestaje nam pasować,
zawsze można uciec w inne kłamstwo czy złudzenie,
wymigać się od odpowiedzialności. Ale ile jest warte
życie oparte tylko na kłamstwie? I gdzie takie życie ma
kres? Czy nie zagraża mu unicestwienie w świecie pozorów i złudzeń? Dlatego Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, świadectwo o prawdziwym życiu:
nie tylko o jego zasadach, ale o tym, że ono w ogóle
istnieje i że można je osiągnąć. Ale osiągnąć tylko w
jeden sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla
Prawdy, Jezusa. Opowiedzenie się po Jego stronie daje
nam natychmiast udział w Jego zwycięstwie i stawia
nas po stronie prawdy. To, co dotąd wydawało się
nam niemożliwe czy zbyt trudne, teraz okazuje się wykonalne. Słowa, które zakrawały na nierealny, nieziszczalny ideał, teraz okazują się jak najbardziej możliwe.
Przyjęcie Jezusa przez akt wiary i zaufania na swego
Króla i Pana, zmienia całkowicie naszą sytuację. Kto
chce się o tym przekonać, niech spróbuje. Ks. M. Pohl

ŚW. ANDRZEJ
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego
wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował
chrzest w Jordanie. Andrzej
przyprowadził do Chrystusa
także św. Piotra, swojego
brata. Andrzej był pierwszym
powołanym przez Jezusa na
apostoła uczniem. Wedle
wiarygodnych
świadectw
można przypuszczać, że Andrzej apostołował w okolicach Morza Czarnego, w
Grecji. W Achai głosił naukę
Chrystusa, uzdrawiał chorych, dokonywał wiele cudów, a po przybyciu do miasta Patras został aresztowany przez namiestnika rzymskiego i skazany na śmierć
krzyżową. Prawdopodobnie
krzyż miał postać litery X.
Krzyż ten nazywany jest krzyżem św. Andrzeja. Tradycja
podaje, że śmierć apostoła
miała miejsce 30 listopada
ok. 65 roku. Św. Andrzej jest
m.in. patronem małżeństw,
podróżujących,
rybaków,
rycerzy i rzeźników.
30.11 — imieniny obchodzi
nasz Ks. Proboszcz
Andrzej Paździutko

INTENCJE MSZALNE 26.11—3.12.2018

PONIEDZIAŁEK 26.11
6:30 + Tomasz Wróbel m-c po pogrzebie
6:30 + Halina Gorczycka w m-c po pogrzebie
7:00 + Roman Filary
7:00 + Halina Gorczycka w m-c po pogrzebie
7:30 ++ Zmarli z rodziny Kaizerów i Cybulskich
7:30 ++ Zmarli z Róży św. Wincentego a Paulo
18:30 ++ Czesława Pawlicka w 2 r. śm. i rodzice z
obojga stron
18:30 + Czesława Szemrowicz (24)
18:30 + Urszula Daleszczyk i zmarli sąsiedzi z ul.
Bora-Komorowskiego 88 A – intencja od sąsiadów
WTOREK 27.11
6:30 + Czesława Szemrowicz (25)
6:30 + Barbara Nadratowska w m-c po pogrzebie
7:00 + Helena Musiał w m-c po pogrzebie
7:00 + Anna Szulc w 8 r. śm.
7:30 ++ Helena i Florian oraz zmarli z rodziny
7:30 + Katarzyna w 10 r. śm.
18:30 ++ Jadwiga i Czesław Gierszewscy oraz rodzice z obojga stron
18:30 + Teresa Malcharek
ŚRODA 28.11
6:30 + Czesława Szemrowicz (26)
6:30 ++ Jan Dziedzic w 1 r. śm., Alicja i Piotr
7:00 ++ Zygmunt Pokorski w 13 r. śm. i zmarli z
rodziny
7:00 ++ Henryk Skwarek w 27 r. śm. oraz rodzice z
obojga stron
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla S. Bonfilii w dniu jej imienin
7:30 ++ Andrzej w 7 r. śm., Władysława w 8 r. śm.,
Ryszard w 3 r. śm.
18:30 ++ Anna, Włodzimierz, Jan, Dymitr i zmarli z
rodziny z obojga stron
18:30 ++ Maria, Jan Malcharek, Sylwester
CZWARTEK 29.11
6:30 ++ Łucja i Dionizy
6:30 ++ Rodzice: Maria i Franciszek oraz zmarli z
rodziny i brat Julian
7:00 + Ryszard Demby w 5 r. śm.
7:00 + Wacław Maciejkowicz
7:30 Za wstawiennictwem świętych zakonów franciszkańskich z prośbą o świętość życia dla sióstr,
kapłanów i ich rodzin
7:30 + Czesława Szemrowicz (27)

18:30 ++ Zygmunt Okoniewski w 10 r. śm., Irena
18:30 + Urszula Kędzierska w 33 r. śm.
18:30 + Jan Rogala
PIĄTEK 30.11
6:30 ++ Magdalena Sidun, Gertruda Sidun, Jan
Sidun
6:30 ++ Mieczysław, Zofia, Jan, Julia i zmarli z rodzin z obojga stron
7:00 + Syn Damian
7:00 ++ Andrzej i rodzice
7:00 + Sebastian Noch w m-c po pogrzebie
7:30 Dziękczynna z okazji imienin Ks. Prałata Andrzeja z prośbą o asystencję Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, zdrowie i opiekę Matki Bożej –
intencja od Parafialnego Zespołu Caritas
18:30 + Czesława Szemrowicz (28)
18:30 ++ Aleksander w 10 r. śm. oraz rodzice z obojga stron i brat Wiesław
SOBOTA 1.12
6:30 + Halina Lachowicz (1)
7:00 + Czesława Szemrowicz (29)
7:00 ++ Maria i August Kminkowscy oraz rodzice z
obojga stron
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ojca świętego
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z
naszej parafii
7:30 ++ Henryk, rodzice i rodzeństwo z obojga
stron
18:30 Za Ojca świętego Franciszka, naszą Ojczyznę,
Radio Maryja, TV Trwam i założyciela O.
Tadeusza Rydzyka
NIEDZIELA 2.12
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Jan Brzeziński w 6 r. śm. oraz jego rodzice i
dziadkowie
9:30 O życie wieczne dla brata Waldemara Sydow
w 19 r. śm. i matki Gertrudy oraz dziadków Zarembów
11:00 Za parafian.
12:30 + Andrzej Wróblewski w 20 r. śm.
16:00 + Kazimierz Nylk, rodzice z obojga stron
19:00 + Calak Wiesław, Krystyna, Kazimierz Umerski
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:00 + Halina Lachowicz (2)
8:00 + Czesława Szemrowicz (30)
9:30 Za zmarłe członkinie Róży św. Barbary i zmarłych z ich rodzin
11:00 O łaskę zbawienia dla śp. Piotra w 6 r. śm.
oraz dla zmarłego rodzeństwa
12:30 + Marian Olszewski w 2 r. śm.

Chrześcijaństwo daje wolność
Ludzie dostają się w ręce wróżek i innych szarlatanów, kiedy obawiają się o swoją
przyszłość. Z kolei przesądy i strach przed czarami mogą niejednemu zamienić życie w piekło.
W religiach pierwotnych panował lęk
przed bóstwami rządzącymi naturą, bo od ich
kaprysu zależały losy każdego człowieka. Wierzono, że demony można przekupić odpowiednio obfitą lub krwawą ofiarą. Strach przed nieokiełznaną przyrodą popychał nawet do mordowania w tym celu ludzi. Kiedy greccy filozofowie odrzucili istnienie tych fałszywych bożków, pojawił się nowy lęk: przed
przypadkowością życia i nicością po śmierci.
Przed przyjściem Chrystusa ludzkość
żyła w niewoli strachu. Tylko naród wybrany
dzięki przymierzu z Bogiem – prawdziwym,
jedynym, osobowym – doświadczał pokoju.
Żydzi wiedzieli, że wszechmocny i wszechobecny Stwórca całego świata powiedział
pierwszym ludziom: „Uczyńcie sobie ziemię
poddaną”. Nie obawiali się więc sił natury, bo
musiały one podlegać ustanowionym przez
Boga zasadom. Cieszyli się realną opieką Jahwe, który wyprowadził ich z niewoli egipskiej.
Pokój Izraela był zwiastunem pokoju,
jaki Chrystus dał Kościołowi. Przeprowadzenie
Żydów przez Morze Czerwone w trakcie
ucieczki przed faraonem św. Augustyn odczytywał jako zapowiedź sakramentu
chrztu świętego, który uwalnia nas spod władzy diabła. „Ku wolności wyswobodził was
Chrystus”, pisze św. Paweł (Ga 5, 1). To dlatego, że Prawda wyzwala (zob. J 8, 32).
Św. Augustyn uważał, że „woda chrztu
zmywa pieczęć gwiazd”. Temat astrologii znał
z pierwszej ręki: sam kiedyś wierzył we wpływ
gwiazd na ludzkie życie. W latach zagubienia
zasięgał rady u astrologów, a nawet nauczył
się stawiać horoskopy. Zrozumiał ich fałszywość, gdy okazało się, że pe-

wien niewolnik urodził się w tym samym momencie, co bogaty młodzieniec, a pomimo
tego ich życiorysy skrajnie się różniły.
Ktoś doliczył się, że w Piśmie Świętym
aż 365 razy padają słowa otuchy, np. „Nie lękajcie się!”. Wiara w Chrystusa uwalnia od
lęku przed niepewną przyszłością. Pan Jezus
mówi, by nie troszczyć się zbytnio o dobra
materialne: „Starajcie się naprzód o królestwo
[Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Tłumaczy też
obrazowo, że przez Boga nawet wszystkie włosy na naszych głowach są policzone (Łk 12, 7).
Zmartwychwstały uwalnia od lęku przed nicością – wiemy, że Bóg stworzył nas do czegoś
więcej, niż żywot ziemski.
Pozostaje jedna obawa: że zwiedzie nas
szatan i nie dostąpimy zbawienia. Musimy
uzbroić się w mocną wiarę i ufność w Panu
Jezusie, który pokonał Złego. Z Bogiem nie
mamy się czego lękać. „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za
synów, w którym możemy wołać »Abba, Ojcze!«” (Rz 8, 15).
Zagubiony, odwrócony od Boga człowiek wraca dziś do starożytnych przesądów,
czyta w gazetach horoskopy, zasięga porad u
wróżek, nosi amulety. Pada ofiarą rozmaitych
oszustów lub własnego fałszywego przekonania, że w pełni kontroluje swoje życie. Jeśli
zaobserwuje działanie jakiejś mocy o nieznanym pochodzeniu, to tym gorzej: zwrócenie
się w stronę magii jest zagrożeniem dla jego
duchowości.
Człowiek oddaje się przesądom w niewolę, ale zawsze może prosić Boga o uwolnienie. Wiemy, że z Jego pomocą wszystko jest
możliwe. Ufając mu, nie musimy zwracać się
do żadnych szarlatanów, by poznać przyszłość
lub zapewnić sobie szczęście. Wiara w Chrystusa jest lekarstwem na lęk, bo jak mówi znana pieśń, „Bóg sam wystarczy”.
Źródło: www.katolik.pl

