
 Dzisiejsze święto kieruje myśli każdego wierzą-
cego w stronę rodziny, która we współczesnym świecie 
jest, niestety, w szczególny sposób dotknięta kryzysem 
deformującym jej obraz. A przecież każda rodzina po-
winna być podobna do Rodziny z Nazaretu! Trzeba so-
bie uświadomić, że owe zagrożenia, choć nie dotykają 
wszystkich, to jednak wpływają na ogólną kondycję 
każdej rodziny. Warto więc zwrócić uwagę najpierw na 
te zagrożenia, aby później skutecznie im przeciwdzia-
łać. Oto one: 
1. Coraz częściej członkowie rodziny nie mają dla siebie 
czasu. W ten sposób stopniowo oddalają się od siebie. 
2. Wiele współczesnych rodzin nieudolnie spędza wol-
ny czas. Najczęściej sprowadza się to do oglądania te-
lewizji czy chodzenia po hipermarkecie. 
3. Zanik tradycji rodzinnych i religijnych to kolejne nie-
pokojące zjawisko. Ustanie tradycji śpiewania kolęd, 
biesiadowania, brak wspólnej modlitwy oddalają 
współczesną rodzinę od ideału Rodziny z Nazaretu. 
4. Nastawienie konsumpcyjne przynosi fatalne skutki, 
bowiem zmienia się hierarchia wartości, w której Bóg 
nie znajduje się na pierwszym miejscu. 
5. Samotność, która przenika życie coraz większej licz-
by ojców, matek i dzieci sprawia, że rodzina nie staje 
się środowiskiem bezpiecznym. 
6. Istotny jest także brak przygotowania do małżeń-
stwa i założenia rodziny, a w konsekwencji brak wzor-
ców dla budowania trwałych związków. 
 Można wymieniać jeszcze wiele innych zagrożeń, 
które niosą ze sobą nieobliczalne skutki. Dlatego też 
dzisiejsze święto, które w szczególny sposób afirmuje 
„domowy Kościół”, powinno wszystkich zmotywować 
do refleksji nad prawidłowym modelem rodziny. Warto 
więc przyglądnąć się Rodzinie z Nazaretu, będącej naj-
lepszym wzorcem budowania więzi rodzinnych. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

     BIULETYN PARAFII  
       NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 

        Niedziela Świętej Rodziny- 30.12.2018 (nr 269) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej 
za łaski otrzymane w mijającym roku. Ju-
tro (31.12) o 18:00 nabożeństwo dzięk-
czynne i o 18:30 Msza św. w intencji Para-
fian. 

2. We wtorek 1 stycznia obchodzić będzie-
my Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi. Msze Św. wg porządku niedzielne-
go. Przypominamy, że jest to dzień, w któ-
rym każdego katolika obowiązuje uczest-
nictwo we Mszy św. 

3. W przyszłą niedzielę (06.01) Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego (tzw. Święto 
Trzech Króli). Kredę i kadzidło będziemy 
błogosławić podczas każdej Mszy Św.  

4. Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia 
Maryja i Czcicieli św. Michała Archanioła 
w sobotę (5.01) o godz. 10.00 w sali św. 
Franciszka. 

5. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca 
(wyjątkowo) w przyszła niedzielę (6.01) o 
godz. 16:00. Po Mszy Św. dzielenie się 
opłatkiem. 

6. Wizyty duszpasterskie będziemy konty-
nuować od środy codziennie od 16:00, w 
soboty i niedziele od 15:00. Plan kolęd 
znajduje się w gablocie z ogłoszeniami 
(przy wyjściu z kościoła od strony wieży), 
na stronie internetowej naszej parafii oraz 
w zakrystii. Prosimy o przekazanie infor-
macji o kolędzie sąsiadom. Mieszkańców 
dwóch bloków przy ul. Krynickiej nr 2 i 4 
(nieujętych dotychczas w planie kolęd) 
odwiedzimy 28 stycznia w poniedziałek. 
Przypominamy, że w czasie wizyt duszpa-
sterskich nie słuchamy spowiedzi podczas 
wieczornych Mszy św.  

7. Jutro (31.12) biuro parafialne będzie 
nieczynne. 

8. Biuletyn i prasa katolicka w Sali św. 
Wojciecha.  

 

 

PLAN KOLED NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 
 

Środa, 02.01. – Ul. Lęborska 1-20 (domki i 
kamienice); Lęborska 35, 22, 30; Majdera 1-
23; Lęborska 22 A, B, C, D, E, F 

Czwartek, 03.01. – Beniowskiego (cała) – za 
wyjątkiem nowych bloków 

Piątek 04.01. – Beniowskiego – nowe bloki , 
Mściwoja II  1 – 39, Mściwoja II   40 – 50 (47 
też po drugiej stronie ulicy), Mściwoja II  51 – 
59 

Sobota – 05.01 - Szczecińska (Nowe Bloki), 
S z c z e c i ń s k a  –  7 , 9 , 1 1 , 1 1 a , 
12,13,14,15,16,17,17a,18,19, 61/63, 67/69 
 

ZMARLI NASI PARAFIANIE 
Stanisław Laskowski (81), Lidia Piotrzkowska 
(73), Karolina Rekowska (91), Bronisław 
Kwiatkowski (89), Zofia Jasińska (72). Wieczny 
odpoczynek… 

KONCERTY KOLĘD  
Parafia MB Fatimskiej w Gdańsku Żabiance 
zaprasza na charytatywny koncert bożonaro-
dzeniowy na rzecz ratowania Bazyliki św. Mi-
kołaja w Gdańsku w sobotę (05.01) o godz. 
19:15. Szczegółowy program koncertu na pla-
katach. Franciszkanie z Gdyni zapraszają na 
koncert „Kolędy Pospieszalskich” 4 stycznia 
2019 r. o godz. 19:30 w kościele ojców Fran-
ciszkanów w Gdyni —Wzgórze św. Maksymi-
liana.  

 

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

NA MIESIAC STYCZEŃ:  

 o pokój na świecie 

 

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.  

NABOŻEŃSTWO  
RÓŻAŃCOWE  

o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 

MODLITWA RODZINY 
Boże, Ty w Świętej Rodzinie da-
łeś nam wzór życia, spraw, aby-
śmy złączeni wzajemną miłością 
naśladowali w naszych rodzinach 

Jej cnoty i doszli do wiecznej 
radości w Twoim domu. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Po odmówieniu jednej tajemnicy 
różańca jeden z członków rodzi-
ny odczytuje modlitwę za rodzi-

nę:  

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za 
naszą rodzinę i błogosławień-

stwo, którym nas obdarzasz każ-
dego dnia. Dziękujemy, że trosz-
czysz się o nas. Dziękujemy Ci za 
miłość, która nas łączy. Prosimy, 
niech w naszej rodzinie zawsze 

panuje zgoda. Spraw, byśmy nie 
chowali w sercach urazów i chęt-
nie przebaczali sobie nawzajem. 
Spraw także, aby miłość umac-

niana łaską sakramentu małżeń-
stwa okazywała się mocniejsza 
od słabości i kryzysów, przez ja-
kie nieraz przechodzi nasza ro-

dzina. A kiedy przyjdą trudności, 
cierpienie, może choroba które-

goś z nas, pomóż nam razem 
przetrwać trudne chwile i z ufno-

ścią przyjąć Twoją wolę. 
Panie Jezu, który doświadczyłeś 

rodzinnego ciepła i miłości rodzi-
ców Maryi i Józefa, błogosław 

naszej rodzinie. 
Amen. 



INTENCJE MSZALNE 31.12—6.01.2019 
PONPONIEDZIAŁEK  31.12  
6:30    + Jarosław Przybylski m-c po pogrzebie  
6:30    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Agnieszki i Dżastina w dniu ślubu 
7:00    ++ Henryka (ona) Szyszko, jej rodzice, Anastazja, 
Xawery Szyszko oraz Kazimiera i Zygmunt Urbańscy 
7:00    + Stanisław Dubowski w m-c po pogrzebie 
7:30    ++ Julianna, Piotr, Kazimierz, Anna, Franciszek, 
Wiesław, Jacek 
7:30    + Janina Mrożek w 1 r. śm. 
7:30    + Zbigniew Siesicki w m-c po pogrzebie  
18:30  Za parafian 
WTOREK   1.O1 Górny kościół 
8:00   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny  
9:30    ++ Mieczysław Maciejewski w 11 r. śm., syn Miro-
sław, rodzice z obojga stron 
11:00   Za parafian  
11:00  Dziękczynna w 85 urodziny Danuty Łukowskiej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
12:30   Dziękczynna z okazji urodzin i imienin Ewy , z 
prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej i wiele łask Bożych  
16:00 ++Czesława (ona) w 15 r. śm., Piotr,Wojciech i Ewa 
19:00  + Barbara Świtowska (1) 
Dolny kościół: 8:00   + Andrzej Skierka (1) 
9:30   + Jan Simiński (1) 
11:00  + Edmund Kuzborski w 3 r. śm. 
12:30 + Mąż Wacław i siostra Grażyna, mama i cała rodz. 
ŚRODA  2.01 
6:30    + Andrzej Skierka (2) 
6:30    + Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00    + Barbara Świtowska (2) 
7:00    ++ Urszula Łojewska w 1 r. śm., Edwin i Zenon 
Łojewscy, Danuta Dering  
7:30    + Jan Simiński(2)   
7:30    + Halina Strzelec w 1 r. śm.  
7:30    O powrót do zdrowia dla Aliny i Boże Błogosła-
wieństwo dla całej rodziny 
18:30  O Boże błogosławieństwo, Opiekę Matki Bożej i 
św. Michała Archanioła, w intencji animatora generalne-
go ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej parafii 
oraz rycerzy i ich rodzin 
CZWARTEK   3.01  
6:30    + Andrzej Skierka (3) 
6:30    ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące 
7:00    + Barbara Świtowska (3) 
7:00    ++ Franciszek, Maria, rodzeństwo, dziadkowie 
7:30    + Jan Simiński (3) 
7:30    ++ Genowefa i Jan Dolni, Mieczysława (ona) i Bog-
dan Różniak 

 

7:30    + Jerzy Kawecki 1 r. śm. 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla członków i sympatyków Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opieku-
na oraz za zmarłych członków Straży Honorowej 
PIĄTEK   4.01   
6:30    + Andrzej Skierka (4) 
6:30    + Maria Kubacka w m-c po pogrzebie  
7:00    + Barbara Świtowska (4) 
7:00    + Jan Simiński (4) 
7:30    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezu-
sowemu za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczy-
zny, całego świata i o nawrócenie grzeszników 
7:30    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Doroty i całej rodziny 
18:30  Dziękczynna za odebrane łaski, z prośba o 
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny 
SOBOTA   5.01  
6:30    + Andrzej Skierka (5) 
6:30  ++ Piotr Puk w 3r. śm., rodzice: Franciszka i 
Franciszek oraz zmarli z rodziny Puków, Pikorów, 
Mokrzyszewskich 
7:00    + Barbara Świtowska (5) 
7:00    + Jan Simiński (5) 
7:30    O Boże błogosławieństwo dla Ojca świętego 
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z 
naszej parafii 
7:30    ++ Zofia i Feliks Mrozowscy oraz zmarli z 
rodziny Jarmuszów  
18:30  Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, 
Radio Maryja, TV Trwam i założyciela O. Tadeusza 
Rydzyka  
NIEDZIELA  6.01   GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00    + Józefa (ona) i jej rodzice 
9:30    O życie wieczne dla matki Gertrudy Sydow 
w 20 r. śm. oraz brata Waldemara i dziadków Za-
rembów 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ Tadeusz Przybysz w 6 r. śm., zmarli z 
rodziny Bellwon, Przybysz, Witek 
16:00  ++ Józef Świąder w 8 r. śm. i rodzice z oboj-
ga stron 
19:00  + Barbara Świtowska (6) 
DOLNY KOŚCIÓŁ 6:30     + Andrzej Skierka (6) 
8:30  ++ Gerard Pior w 11 r. śm. i rodzice z obojga 
stron 
9:30     + Jan Simiński (6)  
11:00   ++ Marian Szrama w 9 r. śm. i rodzice z 
obojga stron 
12:30   80 rocznica urodzin Kazimierza Jastrzęb-
skiego o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie 

W obronie rodziny i jej praw  

Św. Jan Paweł II 
Kiedy Kościół głosi prawdę o małżeństwie i ro-
dzinie, nie opiera się jedynie na danych Objawie-
nia, ale bierze pod uwagę także postulaty prawa 
naturalnego, które stanowią fundament praw-
dziwego dobra społeczeństwa jako takiego i jego 
członków. Dla dzieci nie jest bowiem bez znacze-
nia, że rodzą się i są wychowywane we wspólno-
cie złożonej z rodziców, którzy dochowują wier-
ności swojemu przymierzu. 

Można sobie łatwo wyobrazić inne formy relacji 
i współżycia między osobami odmiennej płci, 
żadna z nich jednak nie jest — wbrew opinii nie-
których — rzeczywistą alternatywą prawną dla 
małżeństwa, a raczej stanowi próbę jego osła-
bienia. W tak zwanych «związkach faktycznych» 
dostrzec można mniej lub bardziej poważny brak 
wzajemnego zobowiązania — paradoksalne pra-
gnienie zachowania nienaruszonej autonomii 
własnej woli w ramach układu, który powinien 
przecież mieć charakter relacyjny. Tym, czego 
brakuje w niemałżeńskich formach współżycia, 
jest zatem ufne otwarcie się na przyszłe życie we 
dwoje, którego źródłem i fundamentem powin-
na być miłość, a którego zabezpieczenie jest 
szczególnym zadaniem prawodawstwa. Innymi 
słowy brakuje właśnie prawa — nie w jego wy-
miarze zewnętrznym jako zespołu przepisów, ale 
w bardziej autentycznym wymiarze antropolo-
gicznym jako gwarancji ludzkiego współistnienia 
i jego godności. 

Ponadto, gdy «związki faktyczne» domagają się 
też prawa do adopcji, ukazują wyraźnie, że nie 
wiedzą, na czym polega wyższe dobro dziecka i 
jakie są podstawowe warunki jego należytego 
wychowania. Z kolei «związki faktyczne» między 
homoseksualistami to godne ubolewania wypa-
czenie tego, czym powinna być komunia miłości 
i życia między mężczyzną i kobietą, prowadząca 
do wzajemnego oddania się otwartego na życie. 

4. Coraz powszechniejszy jest dzisiaj, zwłaszcza 
w krajach bogatszych, lęk przed rodzicielstwem, 
a zarazem lekceważenie prawa dziecka do bycia 
poczętym w kontekście całkowitego wzajemne-
go oddania się osób, które stanowi nieodzowny 

warunek jego spokojnego i harmonijnego roz-
woju. 

Głosi się w związku z tym rzekome prawo do 
rodzicielstwa za wszelką cenę i próbuje się je 
realizować za pomocą środków technicznych, 
które wiążą się z całą serią manipulacji moralnie 
niedopuszczalnych. 

Jeszcze jedną cechą kontekstu kulturowego, w 
jakim żyjemy, jest skłonność wielu rodziców, by 
wyrzekać się właściwej sobie roli i przyjmować 
postawę zwykłych przyjaciół swoich dzieci, co 
oznacza, że nie napominają ich i nie strofują 
nawet wówczas, gdy powinni to czynić — z miło-
ścią i czułością — aby wychować je w prawdzie. 
Należy zatem podkreślić, że wychowanie dzieci 
jest świętym i solidarnym obowiązkiem rodzi-
ców, zarówno matki, jak i ojca: wymaga blisko-
ści, ciepła, dialogu, przykładu. Rodzice powinni 
być we wspólnocie rodzinnej przedstawicielami 
dobrego Ojca — jedynego doskonałego wzoru, 
którym należy się inspirować. 

Z woli samego Boga ojcostwo i macierzyństwo 
są formą głębokiego uczestnictwa w Jego stwór-
czej mocy i w konsekwencji są połączone we-
wnętrzną wzajemną relacją. W Liście do Rodzin 
tak o tym pisałem: «Macierzyństwo urzeczywist-
nia się za sprawą ojcostwa, a równocześnie ojco-
stwo za sprawą macierzyństwa jako owoc tej 
życiodajnej dwoistości, jaką Stwórca obdarzył 
istotę ludzką 'od początku'» (n. 7). 

Także z tego powodu relacja między mężczyzną 
a kobietą stanowi fundament więzi społecznych: 
powołuje do życia nowe istoty ludzkie, a zara-
zem ściśle wiąże ze sobą małżonków, tak że stają 
się oni jednym ciałem, a za ich pośrednictwem 
jednoczy ich rodziny. 

5. Drodzy bracia i siostry, dziękując wam za 
ofiarną pracę w obronie rodziny i jej praw, za-
pewniam was o mej nieustannej pamięci w mo-
dlitwie. Niech Bóg sprawi, aby wysiłki wszyst-
kich, którzy gdziekolwiek na świecie służą tej 
sprawie, były owocne, oraz by rodzina, bastion 
zabezpieczający los całej ludzkości, zdołała się 
oprzeć wszelkim atakom. 
 

Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego 
Papieskiej Rady ds. Rodziny. 4 VI 1999 


