
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy 
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Gali-
le i… ,za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowa-
ne zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pusty-
ni”. Jan zaś głosił: „Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. (Łk 
3,1-6) 

 To nic, że w rozumieniu większości Żydów 
mógł to być czas niestosowny na przyjście Mesjasza. 
Bóg wybrał właśnie ten czas, to pokolenie i sytuację 
politycznej niewoli Żydów, by pokazać, że On jest wier-
ny Przymierzu ma moc zbawiać w każdym czasie. Że to 
Jemu jest podporządkowane wszelkie działanie ze stro-
ny człowieka. Dlatego posyła swego posłańca Jana 
Chrzciciela, by obwieścił czas przyjścia Boga do swojego 
ludu. Dziś w czasach naszego Adwentu z misją Jana 
Chrzciciela utożsamia się Kościół, który wciąż głosi, że 
niezależnie od jakich mocarstw ludzka społeczność jest 
uzależniona, czy zdobywa się najwyższe szczyty świata, 
czy istnieje obawa jak przeżyć, jak wychować dzieci w 
wierze, co będzie z wnukami – przychodzi Bóg by zba-
wić człowieka. W takiej konkretnej sytuacji, każdy oso-
biście zdaje egzamin ze swego człowieczeństwa, z wiary 
i z tego co jest przedmiotem jego nadziei. A chrześcijań-
ska nadzieja nie tyle każe spodziewać się czegoś, co 
raczej powierzyć się Bogu, zaufać Mu. Trzeba przyjąć i 
stanowczo być przekonanym, że wzory postępowania 
jakie Bóg proponuje w oczekiwaniu na spotkanie z Nim 
są najlepsze. Pozostaje je tylko je realizować. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień modlitwy i 
pomocy Kościołowi na Wschodzie. Do 
skarbon w dolnym i górnym kościele moż-
na składać ofiary, które wspomogą katoli-
ków mieszkających za wschodnią granica 
naszego kraju. 

2. Roraty (w górnym kościele) od ponie-
działku do soboty o 6:30. Prosimy o przy-
noszenie ze sobą lampionów. 

3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy na-
uki Adwentowe. Nauki, które poprowadzi 
ks. Zbigniew Drzał będą głoszone w nie-
dzielę podczas każdej Mszy św. oraz od 
przyszłego poniedziałku do środy podczas 
Mszy św. o 9:00 i 18:30.  

4. Nie odkładajmy adwentowej spowiedzi 
na ostatnią chwilę. Księża każdego dnia 
spowiadają podczas rorat, kiedy możemy 
odbyć spowiedź w spokoju, bez skrepowa-
nia i stania w długich kolejkach. Apel ten 
kierujemy szczególnie do ludzi starszych i 
tych którym czas na to pozwala. Z racji 
wizyt duszpasterskich w tym tygodniu nie 
będzie spowiedzi podczas wieczornych 
Mszy św. 

5. Msza św. zbiorowa za zmarłych w 
czwartek (13.12) o 8:00. 

6. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich w czwartek (13.12) o godz. 
17.00 w salce św. Jacka.  

7. Wizyty duszpasterskie rozpoczynamy 
codziennie od 16:00, w soboty i niedziele 
od 15:00. Plan kolędy znajdziemy w Biule-
tynie Parafialnym, w gablocie z ogłosze-
niami oraz na stronie internetowej naszej 
parafii. Styczniowy plan kolęd podamy w 
przyszłym tygodniu. 

8. Przez cały Adwent można nabyć świece 
Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. Świece (w cenie 6 zł i 
16 zł) można nabyć dzisiaj przy wyjściu z 
kościoła.  

 

 

9. Parafialna grupa Caritas organizuje zbiórkę 
żywności dla potrzebujących wsparcia rodzin 
z naszej parafii. Osoby, które włączyły się w tą 
akcję siatki wypełnione żywnością, mogą 
przynosić do salki Caritas (w dolnym kościele 
za ołtarzem).  

10. Jeżeli do kogoś nie dotarli panowie z po-
święconym opłatkiem na stół wigilijny, to jest 
on do nabycia w zakrystii lub biurze parafial-
nym. 

11. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia pierwszej Komunii Św. w środę 
(12.12) o 17.00 w dolnym kościele.  

12. W przyszłą niedzielę schola Różańcowe 
Nutki przeprowadzi kiermasz świąteczny, z 
którego dochód przeznaczony będzie na letni 
wypoczynek dzieci ze scholii. 

13. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 spotka-
nie opłatkowe grupy biało-czerwonej Pieszej 
Gdańskiej Pielgrzymki na jasną Górę. 

15. Zmarli nasi parafianie: + Janina Jackiewicz 
(100), Edward Wesoły (82), Zofia Wróblewska 
(88), Janina Szyrwińska (82), Teresa Alkiewicz 
(82). Dobry Jezu… 

NABOŻEŃSTWO  
RÓŻAŃCOWE  

o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 

KOLĘDA  
W  najbliższym tygodniu: 

9.XII – niedziela - Ul. Obrońców 
Wybrzeża 15; 23; 25 A; 25 B. 

10.XII –poniedziałek - Ul. Zgody I; 
Zgody II; Obotrycka; Świętopełka, 
Sambora (blok), Sambora 
(domki); Chociszewskiego, Wła-
dysławowska 1-19 (domki), 
Tolkmicka. 

11.XII – wtorek - Ul. Władysła-
wowska 2 A; 2 B; 2 C; 2 D, 2 E; 2 
F; Fromborska 13 A; Fromborska 
1 – 56 (bez 24); 13 B; 13 C; 13 D; 
13 F Kętrzyńskiego; Darłowska; 

12.XII – środa - Ul. Słowiańska 4 – 
26 (domki) 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; Droszyńskiego. 

13.XII – czwartek - Ul. Czerwony 
Dwór (cała ulica) , Bydgoska 2 

14.XII – piątek - Ul. Bydgoska 4; 
Bzowa 1; 2; 3; 4; 5; 7. 

15.XII – sobota - Ul. Bydgoska 6; 
Poznańska 15 – 40 (domki); Po-
znańska 2 A; 2 B; 8 A; 8 B; 8 C; 8 D 

16.XII – niedziela - Ul. Lęborska 
21; 25 

ZAPRASZAMY NA RORATY - 6:30 
liturgie oczekiwania wraz z Maryją, matką Zbawiciela.  W pobożności polskiej „roraty” miały 
swój niepowtarzalny koloryt: odprawiane ongiś o świtaniu, ze świecami, lampionami, grom-
kim śpiewem, dostarczały niepowtarzalnych przeżyć i wzruszeń.  Do istoty rorat należy: być z 
Maryją brzemienną, czuwać, oczekiwać „tego, który ma przyjść”. W swoim życiu duchowym 
„roraty stanowczo powinny dowartościować zwłaszcza rodziny spodziewające się potom-
stwa, a także ludzie starszych, którzy z każdym dniem „oczekują przyjścia naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa”. W tym roku podczas rorat zgłębiamy dary i owoce działania Ducha Świętego.  

Teatr Studencki „Dobry wieczór” z Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w 

Toruniu dzisiaj w naszym kościele. 
 

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości zobaczą Państwo „Zmartwychwstanie”, 
fantazję dramatyczną w czterech częściach ku 
czci Adama Mickiewicza autorstwa Karola Hu-
berta Rostworowskiego. Autor w okresie mię-
dzywojennym był spadkobiercą Wyspiańskiego. 
Etos narodowy i wiara katolicka Rostworowskie-
go, streszczające się w słowach: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” sprawiły, że został po wojnie tenden-
cyjnie zapomniany. Teatr Studencki „Dobry wie-
czór” owo tendencyjne zapomnienie zdejmuje 
„Zmartwychwstaniem”. Dramat powstał w 1922 
roku. Spektakl trwa ok. 140 min. Zapraszamy do 
dolnego kościoła dzisiaj (9.12) na godz.17.00 



INTENCJE MSZALNE 10.12—16.12.2018 
PONIEDZIAŁEK   10.12 
6:30    + Halina Lachowicz (10) 
6:30    + Tadeusz Przeor w m-c po pogrzebie 
7:00    ++ Ryszard i Leszek 
7:00    O zdrowie dla Antoniego Radomskiego 
7:30    ++ Kazimierz Płocharczyk w 15 r. śm., rodzice 
z obojga stron, bracia: Jan i Henryk 
7:30    ++ Marek, Stanisława, Antoni, Stanisław, 
Antoni i zmarli z rodziny 
18:30  + Marian w kolejną r. śm. 
WTOREK   11.12 
6:30    + Halina Lachowicz (11) 
6:30    O nawrócenie Ewy i potrzebne łaski dla niej 
od Boga 
7:00    O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i 
Tomasza 
7:00    O nawrócenie i wiarę dla Jana i Hanny 
7:30    ++ Małgorzata Kupczynas, Wiesław Rudziń-
ski, Małgorzata Baltrowicz i dziadkowie 
7:30    + Janusz Kamiński w 8 r. śm. 
18:30  ++ Stanisław, Marianna, Franciszek, rodzice 
Klimkowscy 
ŚRODA   12.12 
6:30    + Halina Lachowicz (12) 
6:30    ++ Zdzisław w 10 r. śm., Grzegorz i zmarli z 
rodziny 
7:00    O nawrócenie i wiarę dla Jana, Hanny i Piotra 
7:00    +  
7:30    + Łucjan w 20 r. śm. i wszyscy zmarli z rodziny 
7:30    + Krystyna Kossakowska w 1 r. śm. 
18:30  + Ginter, Erna, Irmgarda, Helena, Elżbieta, 
Karol  
CZWARTEK  13.12 
6:30    + Halina Lachowicz (13) 
6:30    Dziękczynienie za otrzymane łaski i prośba o 
szczęśliwy czas narzeczeństwa 
7:00    + Józef Klawisz m-c po pogrzebie 
7:00    +  
7:30    ++ Zbigniew, Jolanta i rodzice z obojga stron 
7:30    + 
8:00    Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18:30  + Janina, Stefan, Maria, Franciszek oraz Jan  
Andrzej 
PIĄTEK  14.12 
6:30    + Halina Lachowicz (14) 
6:30    + Roman Kołdonek w 30 r. śm. 
7:30    O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej dla Marioli w dniu jej urodzin 
 

7:30    ++ Stanisław Jętczmiński i rodziny z obojga 
stron 
18:30  ++ Dziadkowie Maria, Kazimierz, Antonina, 
Tomasz 
SOBOTA   15.12 
6:30    + Halina Lachowicz(15)  
6:30    ++ Leon Wdówik, Maria Grabara 
7:00    ++ Anastazja Domalewska, Franciszek Do-
malewski 
7:00    + Czesław Nadolski w 5 r. śm. 
7:30    ++ Rodzice: Łucja i Gerard Bębenek i dziad-
kowie z obojga stron 
7:30    ++ Joanna i Wojciech 
18:30  58 r. ślubu: Eleonora i Roman Grabarek, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny 
NIEDZIELA   16.12 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00    ++ Jerzy w 2 r. śm. i zmarli z rodziny 
9:30    ++ Zygmunt Grajewski w 1 r. śm. i rodzice z 
obojga stron 
11:00  Za parafian. 
12:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej dla Kazimiery Kromer z okazji jej 
86 urodzin 
16:00  ++ Rodzice: Anna i Sylwester, Adela i Wa-
cław oraz mąż Jan z rodzeństwem  
19:00  ++ Krystyna i Stanisław Lewandowscy 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
6:30     + Halina Lachowicz (16) 
8:00     ++ Sabina i Marian Jakubiak oraz dziadko-
wie z obojga stron 
9:30     ++ Mąż Wojciech w 10 r. śm., córka Anna, 
Brat Wacław i rodzice z obojga stron 
11:00   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej dla Elżbiety i Marka w dniu uro-
dzin i ich rodzin 
12:30   ++ Jerzy Pawlicki w 3 r. śm. i rodzice z 
obojga stron 
 

 

„Pełzająca sekularyzacja” - Kościół w Pol-
sce – raport na 25-lecie KAI - fragmenty 

Społeczeństwo polskie pozostaje wciąż – zwłasz-
cza na tle gwałtownie sekularyzującej się Europy 
– bardzo religijne, aczkolwiek zagraża mu tzw. 
„pełzająca sekularyzacja”. Kościół w Polsce dys-
ponuje olbrzymim kapitałem ludzkim i apostol-
skim. Systematycznie praktykuje niemal 37 proc. 
Polaków, liczba księży wynosi prawie 31 tys. i 
jest najwyższa w historii Polski, a 2,5 mln wier-
nych jest aktywnych w różnych kościelnych sto-
warzyszeniach i wspólnotach. 

W 2017 r. do Kościoła rzymskokatolickiego nale-
żało w Polsce 32 mln 910 tys. 865 wiernych sku-
pionych w 10 tys. 263 parafiach. Społeczeństwo 
polskie pozostaje wciąż – zwłaszcza na tle gwał-
townie sekularyzującej się Europy – bardzo reli-
gijne. Chrzczone są niemal wszystkie nowo naro-
dzone dzieci. Za ludzi wierzących uważa się po-
nad 90 proc. Polaków, jednak procent osób re-
gularnie praktykujących jest już dużo mniejszy – 
około połowy, zaś grupa tych, którzy przynajm-
niej deklarują zgodne z nauczaniem moralnym 
postawy w takim zakresie jak etyka życia mał-
żeńskiego, stanowi nie więcej niż jedną czwartą 
polskiego społeczeństwa. Mniej więcej taki pro-
cent. uznaje za niedopuszczalne współżycie sek-
sualne przed ślubem i nie akceptuje używania 
środków antykoncepcyjnych. Wskaźniki religij-
ności spadają dość powoli, co pozwala uznać za 
trafny termin zaproponowany przez wybitnego 
socjologa religii ks. prof. Janusza Mariańskiego – 
„pełzająca sekularyzacja”. Poziom religijności 
jest jednak w polskim społeczeństwie dość zróż-
nicowany. Wyraźnie niższe wskaźniki notują 
osoby najmłodsze, najlepiej wykształcone oraz 
mieszkańcy największych miast. Procent osób, 
dla których wiara stanowi w życiu istotny punkt 
odniesienia, pozostaje w ostatnich latach 
względnie stały, przybywa natomiast tych, któ-
rzy od wiary częściowo lub całkowicie odchodzą. 
Można w skrócie powiedzieć, że ubywa religijnie 
„letnich” – przybywa „zimnych”, „gorących” 
natomiast jest tyle samo. Wydaje się, że istotną 
cezurą dla polskiej religijności pozostaje rok 200-
5 – odejście św. Jana Pawła II. Najwyraźniejszym 
tego znakiem jest ponad dwukrotny spadek od-

setka ludzi deklarujących się jako wierzący i żyją-
cy zgodnie ze wskazaniami Kościoła i niemal 
dwukrotny przyrost liczby tych, którzy deklarują 
wiarę na swój własny sposób. Gdy więc zabrakło 
Jana Pawła II, religijność znaczącego odsetka 
Polaków uległa swoistej prywatyzacji. 

Świeccy w Kościele – przebudzenie olbrzyma. 
Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w 
życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i 
kulturalnym – domagają się dzisiaj ze szczególną 
siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która 
zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bar-
dziej jeszcze staje się winą – stwierdzał Jan Pa-
weł II w swej posynodalnej adhortacji 
„Christifideles laici” z 1988 r. Od ukazania się 
adhortacji o roli świeckich w Kościele mija 30 lat. 
To dobra okazja, by przeanalizować, jak wygląda 
zaangażowanie laikatu w Polsce, czy świeccy 
czują się odpowiedzialni za wspólnotę wiary, czy 
też są biernymi biorcami sakramentów? Co dzie-
siąty, czyli co mówią liczby. Ilu w Polsce jest 
świeckich, nie tylko praktykujących, ale i poważ-
nie zaangażowanych w życie Kościoła? Ksiądz 
Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Staty-
styki Kościoła Katolickiego, szacuje, że „wiernych 
zaangażowanych” jest ok. 8 proc., czyli mniej niż 
co dziesiąty katolik. W liczbach bezwzględnych 
jest to od 2,5 mln. Socjolog zastrzega, że jest to 
liczba szacunkowa, gdyż zdarza się, że dana oso-
ba uczestniczy w kilku inicjatywach naraz – gdy 
na przykład członkowie Akcji Katolickiej lub kół 
różańcowych udzielają się także w parafialnym 
zespole charytatywnym czy innym dziele. Cha-
rakteryzując grupę „katolików zaangażowa-
nych”, dyrektor ISKK zwraca uwagę na ich wiek – 
uczestnictwo w życiu wspólnoty wyraźnie wiąże 
się z etapem życia, najczęściej biorą w nim 
udział ludzie młodzi, którzy nie założyli rodzin, 
oraz seniorzy. Najmłodsi i najstarsi są najbar-
dziej aktywni. Zaangażowanie osób w wieku 
produkcyjnym jest znacznie mniejsze, gdyż praca 
zawodowa i wychowanie dzieci konkurują z za-
angażowaniem w parafii. Duchowny podkreśla 
jeszcze inną cechę grupy aktywnych katolików – 
dominują w niej kobiety. Cały raport można 
przeczytać na naszej stronie internetowej: 
www.nmp.pl  

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.  


