
 Mądrości nie należy sprowadzać do samej tylko 
wiedzy, choćby najszerszej i najbardziej gruntownej. Zna-
my przecież wielu erudytów, których nigdy nie nazwali-
byśmy mędrcami. I na odwrót, zdarza się czasem spotkać 
człowieka nieuczonego, wręcz niepiśmiennego, którego 
mądrość jest zaskakująca. Weźmy takiego bacę, który 
bez żadnych szkół swoje wie i niejednego "panocka" 
mógłby wiele nauczyć. Pojęcie mądrości jest zatem okre-
śleniem walorów nie tylko intelektualnych, ale również 
moralnych. Przecież wiedzieć o czymś i nie wyciągnąć z 
tego praktycznych wniosków mających na celu dobro, to 
najczystsza głupota. Zaś wykorzystywanie wiedzy w złym 
celu nazywamy perfidią i nikczemnością.   
 Przybysze ze Wschodu, którzy oddali pokłon Dzie-
cięciu i Jego Matce, zostali nazwani w Ewangelii Mędrca-
mi. To miano trzeba rozumieć w kontekście biblijnym, 
choć nie mamy powodów, by umniejszać uczoności 
owych Mędrców. Najważniejsze jest wszakże nie to, czy 
byli najsławniejszymi w owym czasie astronomami, ale 
że w ślad za dostrzeżeniem niezwykłego zjawiska poszedł 
czyn. Wiedza przyprowadziła ich do Tego, który jest Bożą 
Mądrością; sięganie umysłem gwiazd nie kłóciło się z 
ugięciem kolan przed Bogiem narodzonym w ludzkim 
ciele w stajni. Wyrazem ich mądrości było również za-
chowanie wobec Heroda. Wystarczył sygnał we śnie, że 
czyha on na życie Dziecięcia, by opracowali taką drogę 
powrotu, na której nie spotkali podstępnego tyra-
na. Prawdziwa Mądrość jest dana człowiekowi od Boga. 
Nasza postawa wobec Niego ma polegać na otwartości 
umysłu. Natomiast mądrości w sensie moralnym trzeba 
się uczyć przez ciągłe ćwiczenie sumienia i woli. Chodzi o 
to, by znając prawdę, dostosować do niej swoje życie. 
Nie tylko zdążać za światłem objawienia, ale również 
omijać sytuacje, które zagrażają Bożemu życiu w nas.      
      Ks. H. Zieliński 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj w naszych kościołach święcona 
jest kreda, którą polskim zwyczajem kre-
ślimy na drzwiach naszych domów pierw-
sze litery imion Trzech Mędrców : Kacpra, 
Melchiora, Baltazara. Pragniemy przez to 
wyrazić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, 
również i my szukamy Chrystusa i cieszy-
my się z Jego odnalezienia. Oznakowanie 
drzwi w naszych domach i mieszkaniach 
posiada rangę naszego świadectwa wiary 
wobec innych… Nie rezygnujmy więc z 
tego pięknego zwyczaju Polaków.  

2. Dzisiaj spotkanie opłatkowe członków 
Semper Fidelis o godz. 17.00 Domu Sióstr 
Serafitek. 

3. Msza św. dla Wspólnoty Kaszubów we 
wtorek (8.01) o 17.00, później spotkanie 
opłatkowe.  

4. Spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich w czwartek (10.01) o 
godz. 15.00 w sali św. Franciszka.  

5. Msza św. w intencji ks. Romana Siudka 
– pierwszego proboszcza naszej parafii w 
piątek (11.01) o 18:30. 

6. Msza św. zbiorowa za zmarłych w 
czwartek o 8:00.  

7. Kolędę rozpoczynamy codziennie od 
16:00, w soboty i niedziele od 15:00. Jeżeli 
ktoś nie mógł z różnych powodów przyjąć 
kolędy w wyznaczonym terminie, a chciał-
by to uczynić, może zgłosić kolędę dodat-
kową w tygodniu w biurze parafialnym lub 
w zakrystii. Prosimy o przekazanie infor-
macji o kolędzie sąsiadom. Przypomina-
my, że w czasie wizyt duszpasterskich nie 
słuchamy spowiedzi podczas wieczornych 
Mszy św.  

8. Siostra Leticja organizuje 5 – dniową 
pielgrzymkę od 13.02 do 17.02. Często-
chowa, Kraków, Bochynia, Tyniec, Łagiew-
niki. Zapisy i bliższe informacje u siostry.  

 

Plan kolęd 
Poniedziałek 07.01.17 – Szczecińska – 20, 
21,22,23, 26 – 64 / domki/, 2,4, 24abc, , Ar-
końska 5a – 23 ab / domki/, 24a – 29a / do-
mki/ 

Wtorek 08.01.17 - Arkońska 30-69, Słupska 

Środa 09.01.17 - Pucka (cała), Solikowskiego 
1,2,3 

Czwartek 10.01.17 – Solikowskiego 5,6,7; 
Malborska, Arkońska (nowe bloki) 

Piątek 11.01.17 - Chłopska 7, 22 

Sobota 12.01.17 -Chłopska 20, Bora Komo-
rowskiego, 1-24, 85-98 (domki) 85 a, 86 a, 

Niedziela 13.01.17 - Chłopska 24, Bora Komo-
rowskiego 87 a, 88 a 

 

Zmarli nasi parafianie:  

Zygmunt Sadowski (88) Jan Gabiga (86), Jan 
Orzechowski, Karolina Rekowska (91), Klara 

Misiejko (88), Marta Leda (93) Wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie… 

Koncert Kolęd zespołu Pectus 

Tradycyjnie u progu Nowego Roku, w sobotę, 
12 stycznia 2019 r. o godz.16.00 odbędzie się 
w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, świąteczno 
- noworoczny Koncert Kolęd pod patronatem 
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i 
NSZZ „Solidarność”. W tym roku wystąpi ze-
spół PECTUS i zaśpiewa wraz z mieszkańcami 
tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Ser-
decznie zapraszamy. Wstęp wolny. 

Wykład Medyczny 
Dom opieki Złota Jesień (ul. Hynka 12, Gdańsk 
–Zaspa) zaprasza na wykład o tematyce me-
dycznej:   Stwardnienie rozsiane — co warto 
wiedzieć? w sobotę (12.01) o godz. 10.00 
Szczegóły na plakatach. 

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 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

Pod hasłem „Odnowi oblicze 
ziemi”, nawiązującym do pa-

miętnych słów św. Jana Pawła 
II, w niedzielę 6 stycznia 2019 
roku Orszak Trzech Króli przej-
dzie ulicami 752 miejscowości 
w Polsce i 22 poza jej granica-

mi. Motywem przewodnim 
najbliższego Orszaku Trzech 

Króli będzie zachęta do głębo-
kiej refleksji nad pamiętnymi, 
wypowiedzianymi czterdzieści 

lat temu, słowami św. Jana 
Pawła II, nawołującymi do 

zbiorowego wysiłku na rzecz 
budowania lepszego świata, 
budowania dobra w Polsce i 
do osobistej pracy nad prze-

mianą serc 

GDAŃSK 

Początek o godzinie 11.30 
przy wejściu głównym do Ba-
zyliki Mariackiej, ul. Piwna. 

12.00 – Modlitwa i początek 
Orszaku, następnie przejście 

ulicami Głównego Miasta: 
Piwną, Tkacką i Długą na Długi 
Targ. Kulminacja będzie miała 
miejsce na scenie usytuowa-
nej przed Zieloną Bramą. Na-
stąpi tu pokłon Kacpra, Mel-

chiora i Baltazara przed Świę-
tą Rodziną oraz zostaną złożo-
ne dary. Całość ulicznych jase-

łek zakończy koncert kolęd.  

 



INTENCJE MSZALNE 7.01—.13.01. 2019 
PONIEDZIAŁEK  7.01  
6:30    + Barbara Świtowska(7) 
6:30    + Edward Wesoły m-c po pogrzebie 
7:00    + Andrzej Skierka (7) 
7:00    + Jan Simiński (7) 
7:30    + Alojzy Tryba w 2 r. śm. 
7:30    Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 
w 16 rocznicę urodzin Darii oraz dla całej rodziny 
7:30    + Lidia Piotrzkowska w 5 dzień po pogrzebie  
18:30  ++ Jan Bartecki w 27 r. śm. i wszyscy zmarli z 
rodziny 
WTOREK   8.O1 
6:30   + Barbara Świtowska (8) 
6:30   +  Jan Simiński (8) 
7:00   + Andrzej Skierka (8) 
7:00   + Janin Szyrwińska m-c po pogrzebie  
7:30   ++ Wiktor Papelbon w 23 r. śm., Anna i Urszula 
7:30   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
w 18-tą rocznicę urodzin Janiny oraz z podziękowa-
niem za otrzymane łaski 
7:30   + Jerzy Resmer w 50 r. śm. 
18:30  Msza św. dziękczynna w 20 rocznicę ślubu Alicji 
i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej na dalsze lata    
ŚRODA  9.01 
6:30    + Barbara Świtowska (9) 
6:30    + Jan Simiński (9) 
7:00    + Andrzej Skierka (9) 
7:00    + Teresa Alkiewicz m-c po pogrzebie 
7:30    Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 
dla Siostry Prudencji w dniu imienin  
7:30    O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji 
Chylińskiej oraz Boże błogosławieństwo i       opiekę 
Matki Bożej dla jej rodziny 
18:30  Za dusze śp. Wandy w 42 r. śm. oraz Konstante-
go i Zofii, zmarłych z rodziny Zwiefka i Scharzkopf 
CZWARTEK   10.01  
6:30    + Barbara Świtowska (10) 
6:30    + Jerzy Puchalski  
7:00    + Andrzej Skierka (10) 
7:00    ++ Barbara Zawadzka i Ryszard Szulc 
7:30    + Jan Simiński (10) 
7:30    ++ Czesław Barciuk i rodzice z obojga stron 
8:00    ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych 
 

18:30  O potrzebne łaski i światło Duch Święte-
go dla ks. Proboszcza, wszystkich księży i sióstr 
zakonnych oraz członków parafii NMP Królowej 
Różańca św. – intencja od wspólnoty Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich 
PIĄTEK   11.01   
6:30    + Jan Simiński (11) 
6:30    +  
7:00    + Andrzej Skierka (11) 
7:00    + Stanisława Langa w m-c po pogrzebie 
7:30    + Barbara Świtowska (11) 
7:30    Prośba o Boże błogosławieństwo i zdro-
wie dla Piotra 
7:30    + Adam Rafalski w 1 r. śm. Msza św. od 
rodziców: Magdy i Marcina 
18:30  + Ks. Roman Siudek w 27 r. śm. 
SOBOTA   12.01  
6:30    ++ Ryszard i Leszek  
6:30    + Seweryn Krawczyk m-c po pogrzebie 
7:00    + Andrzej Skierka (12) 
7:00    + Jan Simiński (12) 
7:30    + Barbara Świtowska (12) 
7:30    ++ Rodzice z obojga stron oraz zmarli z 
rodziny 
18:30  ++ Łucja Walkowska w 6. r. śm., mąż Jan 
oraz rodzice z obojga stron 
NIEDZIELA  13.01   
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00    + Jan Simiński (13) 
9:30    ++ Dymitr w 3 r. śm., rodzice, teściowie i 
rodzeństwo z obojga stron 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ Anna i Józef Kościńscy oraz ich ro-
dzeństwo  
16:00  ++ Irena Bajm w 35 r. śm., Józef, Ryszard 
i Teresa Bajm, Ryszard Szyczewski 
19:00  + Barbara Świtowska (13) 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
6:30     + Andrzej Skierka (13)  
8:30     ++ Janina i Jan Kunaszyk 
9:30     + Czesław Gierszewski 
11:00   ++ Bogumił Konarski w 15 r. śm. i rodzi-
ce z obojga stron 
12:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

Uroczystość Epifanii  
czyli Objawienia Pańskiego, jest jednym z naj-
starszych świąt ku czci Chrystusa, popularnie 
zwane świętem Trzech Króli. Jak wskazuje już 
sama nazwa, uroczystość ta jest pochodzenia 
wschodniego. Greckie słowa: epifaneia, teofa-
neia - ukazanie się, objawienie - rozumiano na 
Wschodzie jako widzialne ukazanie się bó-
stwa, albo też za pomocą tych słów określano 
uroczyste odwiedziny cesarza w mieście lub 
świętowanie ważnych dni z życia władcy. 
Ogólnie rzecz ujmując, jest to każde objawie-
nie się bóstwa w czasie i przestrzeni (por. Wj 
3, 12; 19, 18; Dz 2, 3-4). Pierwsze wzmianki o 
świętowaniu Epifanii na Wschodzie spotyka-
my u Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 212 r.). 
Na Zachodzie natomiast wzmiankę o obcho-
dach tej uroczystości znajdujemy w Galii ok. 
361 r. Epifania jest pierwszym historycznie 
świętem związanym z tajemnicą Wcielenia. 
Św. Augustyn nazywa je "bliźniaczą uroczysto-
ścią Narodzenia Pańskiego. Początkowo ob-
chodzono dwa święta razem: święto Bożego 
Narodzenia i Objawienia się ludzkości Jezusa 
jako Zbawiciela. Na Zachodzie zaczęto obcho-
dzić je oddzielnie dopiero od IV w. Epifania 
stała się wspomnieniem i uobecnieniem trzy-
krotnego objawienia się Chrystusa światu - 
tria miracula, jakie dokonało się podczas 
chrztu Jezusa w Jordanie, w chwili pokłonu 
trzech Mędrców oraz w czasie pierwszego 
cudu Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilej-
skiej. Natomiast w liturgii Kościoła Zachodnie-
go podkreślono szczególnie w uroczystości 
Epifanii objawienie się Syna Bożego jako ocze-
kiwanego Zbawiciela poganom w osobie 
trzech Mędrców i dlatego dzień ten jest okre-
ślany jako święto Trzech Króli. Motyw ten jest 
główną treścią Mszy św. i tematem dominują-
cym w Liturgii Godzin. Natomiast w Jutrzni i 
Nieszporach wspomina się również tria mira-
cula. Kluczem do zrozumienia tego święta jest 
Ewangelia św. Mateusza (Mt 2, 1-12), w której 
znajdujemy wzmiankę o Magach (Mędrcach) 

ze Wschodu, przedstawicielach świata pogań-
skiego, którzy podążając za gwiazdą, przebyli 
drogę około tysiąca kilometrów, aby złożyć 
hołd Dzieciątku Jezus i ofiarować Mu dary w 
postaci złota, kadzidła i mirry. Ostatecznie 
ustalono ich liczbę na trzech, co wiąże się z 
liczbą wymienionych przez Ewangelię darów, 
które mają znaczenie symboliczne. Ojcowie 
Kościoła odnosili je do troistej postaci Chry-
stusa. Składając je, Mędrcy wyznali wiarę w 
Jezusa, który jest Bogiem - ofiarując kadzidło, 
uznali oni w Chrystusie Króla - na co wskazuje 
złoto, prawdziwego Człowieka - mirra. Praw-
dopodobnie po wpływem interpretacji frag-
mentu Ps 72, 10-11 i Iz 60, 3 zaczęto w Ma-
g a c h  u p a t r y w a ć  K r ó l ó w .   
W związku z uroczystością Epifanii powstały 
różne zwyczaje. Podczas Mszy św. odbywa się 
błogosławieństwo kadzidła i kredy, czasem 
wody - o czym mówią aktualnie polskie agen-
dy. Zwyczaj błogosławienia wody wywodzi się 
z przypomnienia chrztu, a ze wspomnienia o 
Mędrcach z darami - zwyczaj błogosławienia 
kadzidła i kredy. Mieszkania napełniamy wo-
nią kadzidła na znak, że wszystko pragniemy 
czynić na chwałę Boga, natomiast święconą 
kredą znaczymy drzwi domów i umieszczamy 
datę bieżącego roku na znak, że mieszkańcy 
przyjęli Wcielonego Syna Bożego. Ten piękny 
zwyczaj zachował się do dziś nie tylko w trady-
cji polskiej, ale też w innych krajach. Jak rela-
cjonuje Oskar Kolberg, dawniej po powrocie z 
kościoła wierni kadzidłem okadzali mieszka-
nia, a kredą gospodarz wraz z całą rodziną 
kreślił z powagą na drzwiach wejściowych ini-
cjały Trzech Króli K + M + B. Interpretuje się te 
skróty jako inicjały legendarnych imion trzech 
Mędrców: Kacper, Melchior, Baltazar ( wska-
zanymi w IX w.). Spotyka się też inną interpre-
tację tego skrótu, tak jak odczytywały go wieki 
średnie. Inicjały Trzech Mędrców w pisowni 
łacińskiej: C + M + B są pierwszymi literami 
słów Christus mansionem benedicat, co ozna-
cza: "Niech Chrystus błogosławi mieszkanie".   


