OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Plan kolęd

1. Wspólnota Modlitewna Betania zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
do dolnego kościoła.
2. Zarząd Koła Gdańsk-Przymorze Związku
Sybiraków zaprasza swoich członków z
Rodzinami na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w środę (16.01) o godz.
14.00 w Osiedlowym Domu Kultury
Gdańsk-Przymorze.
3. 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 chciałby to uczynić, może zgłosić kolędę dodatkową w tygodniu osobiście w biurze parafialnym lub w zakrystii. Prosimy o przekazanie informacji o kolędzie sąsiadom.
Przypominamy, że w czasie wizyt duszpasterskich nie słuchamy spowiedzi podczas
wieczornych Mszy św.
4. Siostra Leticja organizuje 5 – dniową
pielgrzymkę od 13.02 do 17.02. Częstochowa, Kraków, Bochynia, Tyniec, Łagiewniki. Zapisy i bliższe informacje u siostry.
5. W piątek, 11 stycznia, zmarł ksiądz Andrzej Rakowski (ur. 1 maja 1975 roku),
który pochodził z naszej parafii. Bardzo
dziękujemy za modlitwę w jego intencji i
wsparcie w czasie zmagań z chorobą.
Msza Święta pogrzebowa w intencji śp.
księdza Andrzeja będzie sprawowana w
NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny
Szwedzkiej w Gdańsku - Zielonym Trójkącie w środę o godzinie 11.00.
6. Zmarli nasi parafianie: + Karolina Abram
(86), Franciszek Piechowski (89), Krystyna
Gołębiowska (80), Roman Pogorzejski
(52), Kazimierz Tymecki (82), Janina Czyżewska (78), Zbigniew Osmólski (79), Katarzyna Mrowińska-Pokucińska (53). Dobry Jezu…

Niedziela, 13.01.19 – Chłopska 24, Bora Komorowskiego 87 a, 88 a
Poniedziałek 14.01.19 - Bora Komorowskiego
104, Kołobrzeska 27, 29, 31, 33 abcd, 35 abcd
Wtorek 15.01.19 - Kołobrzeska 20, 23, 25, 37,
39
Środa 16.01.19 - Kołobrzeska 8, 9, 10, 17, 19,
21, 24,24a, 11/13, Chłopska 25,27,29, 31, 33,35
Czwartek 17.01.19 - Chłopska 37, 39, 41,43,10
Piątek 18.01.19 - Chłopska 12, 14 – abcdef
Sobota 19.01.19 - Chłopska 14 – ghiklm; Krzywoustego 3-16, 42,42 ab – 48, 30-39,
20,21,27 22, 29
Niedziela 20.01.19 - Krzywoustego 17,
26,18,28

Światowe Dni Młodzieży w diecezji
Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży.
Młodzież spotka się z Papieżem Franciszkiem
tym razem w Panamie. Z naszej Archidiecezji
wyjadą cztery grupy (dwie z Gdyni, jedna z
Gdańska i jedna z Chwaszczyna). Łącznie weźmie udział 71 pielgrzymów. Nie wszyscy jednak być w tym czasie w Panamie. Zapraszamy
więc do udziału w spotkaniu organizowanym
26 stycznia 2019, przez Wspólnotę Ruchu
Światło – Życie Archidiecezji Gdańskiej. Miejscem trójmiejskich Światowych Dni Młodzieży
2019 będzie Franciszkańskie Centrum Kultury
przy parafii Św. Antoniego na Wzgórzu Św.
Maksymiliana w Gdyni (81 – 426 Gdynia, ul.
Kornela Ujejskiego 40). Spotkanie objęte jest
patronatem Metropolity Gdańskiego Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
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.

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
Niedziela Chrztu pańskiego– 13.01.2019 (nr 271)

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Kościół katolicki obchodzi dziś w liturgii święto
Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa
się kolędy i nie rozbiera się szopki. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Najstarszej
tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła
wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał
w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy
Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto
wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego termin na
niedzielę przypadająca po 6 stycznia.
Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i szczegółowo
przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym związek tego
święta z uroczystością Objawienia Pańskiego. Chrystus
już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad
brzeg Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika, przyjąć chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych ludzi: wraz z nimi
wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. W
ten sposób uświęcił wodę. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował św. Mateusz, choć opis chrztu Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy. W dniu chrztu
Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn
posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na
Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć
jednoznaczny głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

MODLITWA ZA ŚIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze
życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość
z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i
budować naszą przyszłość z nadzieją.
Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie,
dziękujemy, że patrzysz na nas z
miłością.
Spraw, abyśmy słyszeli Twój
głos, który rozbrzmiewa w sercu
każdego z mocą i światłem Ducha Świętego.
Daj nam łaskę bycia Kościołem
w drodze, głoszącym z żywą
wiarą i młodym obliczem radość
Ewangelii; [Kościołem], który
pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i
braterskiego, którego wszyscy
pragniemy.
Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w
Panamie i za wszystkich, którzy
się przygotowują, aby ich przyjąć. Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się
i żyli z tą samą hojnością, co Ty:
"Oto ja Służebnica Pańska,
niech mi się stanie według Słowa Twego"(Łk 1.38).

INTENCJE MSZALNE 14. 01—.20.01. 2019

PONIEDZIAŁEK 14.01
6:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Gabrieli
6:30 + Józef Bolewski w m-c po pogrzebie
7:00 + Jan Simiński (14)
7:00 Dziękczynna z okazji urodzin Hanny z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
7:30 + Andrzej Skierka (14)
7:30 ++ Zafia w 23 r. śm., Marian
18:30 +Barbara Świtowska (14)
WTOREK 15.O1
6:30 + Barbara Świtowska (15)
6:30 + Genowefa Koper w m-c po pogrzebie
7:00 + Stanisław Pawelski w m-c po pogrzebie
7:00 ++ Władysław, Czesława (ona), Kazimierz Stankiewiczowie oraz Danuta Chylińska i krewni
7:30 + Andrzej Skierka (15)
7:30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże na cały rok
2019 dla całej rodziny
18:30 + Jan Simiński (15)
ŚRODA 16.01
6:30 + Jan Simiński (16)
6:30 ++ Wanda i Władysław Wendt
7:00 + Barbara Świtowska (16)
7:00 O pojednanie w małżeństwie Marty i Michała
7:30 + Andrzej Skierka (16)
7:30 ++ Syn Krzysztof w 16 r. śm., mąż Jan, bracia:
Remigiusz i Włodzimierz
18:30 ++ Eugenia i Jan Żukowscy
CZWARTEK 17.01
6:30 + Jan Simiński (17)
6:30 ++ Wiktor Zaznoba w 1 r. śm. i zmarli z rodziny
7:00 + Barbara Świtowska (17)
7:00 + Jarosław w 6 r. śm.
7:30 + Andrzej Skierka (17)
7:30 ++ Mąż Józef Nierzwicki w 10 r. śm., córka Małgorzata i rodzice z obojga stron
18:30 + Michał Kolas w 18 r. śm.
PIĄTEK 18.01
6:30 + Henryk
6:30 ++ Helena, Bernard, Alfons i Zygmunt
7:00 + Jan Simiński (18)
7:00 ++Kazimierz, Joanna, Stefania, Roman, Bronisława, Ignacy, Ewa, Stefan, Andrzej, Stefan
7:30 + Andrzej Skierka (18)
7:30 ++ Halina Podgórska, Krystyna, Eugeniusz i rodzice z obojga stron

7:30 + Janusz Rutkowski w 4 r. śm.
18:30 + Barbara Świtowska (18)
SOBOTA 19.01
6:30 ++ Jerzy Szews w 3r. śm., Wiktoria i rodzice z obojga stron
6:30 + Zofia Podolska w m-c po pogrzebie
7:00 + Barbara Świtowska (19)
7:00 + Jerzy Niedzielski w 1 r. śm.
7:30 + Andrzej Skierka (19)
7:30 + Jan Simiński (19)
7:30 ++ Henryk, rodzice i rodzeństwo Dobroń
18:30 ++ Jerzy Lange w 4 r. śm., Lothar i rodzice z obojga stron
NIEDZIELA 20.01
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Anna w 30 r. śm. oraz Jan
9:30 ++ Henryk Frejlich w 20 r. śm., rodzice:
Stanisław i Marianna Frejlich, Adam i Janina
Ramscy i brat Ryszard
11:00 Za parafian.
12:30 + Krzysztof Filip w 13r. śm.
16:00 ++ Halina Siewiert w 2 r. śm., Janusz,
Zbigniew, Paweł
19:00 ++ Krystyna Szarmach w 4 r. śm. oraz
dziadkowie
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Andrzej Skierka (20)
8:30 + Jan Simiński (20)
9:30 ++ Czesław Lasota w15 r. śm. oraz rodzice z obojga stron
11:00 + Barbara Świtowska (20)
12:30 ++ Roman Popiołek w 7 r. śm. oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron.

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW
Do wiary w potęgę modlitwy zachęcił Ojciec
Święty Polaków podczas środowej audiencji
ogólnej w Watykanie. - Pozdrawiam serdecznie
wszystkich Polaków uczestniczących w tej audiencji. Bracia i siostry, w nowym 2019 roku,
który rozpoczęliśmy, nie zapominajcie o potędze modlitwy. Powierzając Bogu swoje spraw s
w modlitwie „Ojcze nasz”, bądźcie pewni, że
otrzymacie od Niego to wszystko, co jest dla
was dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci, zrozumiecie sens zdarzeń, i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzenia i wytrwałości. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus! - powiedział papież
do pielgrzymów polskich.

Chrzest Jezusa w Jordanie

cie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się
modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana,
który unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1, 2)
w teologii żydowskiej przedstawiany był jako
gołębica. Duch ten wprowadzał harmonię i
piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał
nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się
nam bliski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego
zbawienia.

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na
Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z
nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21
nn).
Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi
grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ
poczęty z Ducha Świętego (Łk 1,31 ns) był od
momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1,
38). Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił
C
hrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedopiero po swoim zmartwychwstaniu (Mk 16, dzią i figurą naszego chrztu. Ogłoszenie Jezusa
16; Mt 28, 19).
umiłowanym Synem Bożym zapowiadało syChrzest św. Jana Chrzciciela należał do nostwo Boże ochrzczonych. Wszczepiając się
obmyć rytualnych rozpowszechnionych wśród przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo móŻydów, miał jednak swoją specyfikę: był dowienia do Boga - „Abba”, tj. mój drogi Ojcze!
stępny dla wszystkich, którzy gromadzili się
Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar
wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem do
Ducha Świętego, którego otrzymują neofici w
pokuty i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordachrztu mesjańskiego, który dokonuje się w
nem był początkiem Jego misji mesjańskiej,
Duchu i ogniu (Mt 3, 6-12; 21, 25; Łk 7, 29; J 1, nasz chrzest jest początkiem nowego stworze25-33).
nia, życia w Chrystusie i początkiem dawania
Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus świadectwa Jezusowi.
Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić
Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta w
grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, wierze Kościoła i naszych rodziców. Kościół się
Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których spodziewał, że gdy dorośniemy, sami osobiprzyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ście i świadomie przyjmiemy zobowiązania
ich towarzystwem. W czasie działalności me- tego sakramentu. Niestety. Nie wszyscy to
sjańskiej zostanie nazwany przyjacielem
czynią. Mamy teraz wspaniałą szansę. Odmagrzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie wiając pierwszą tajemnicę światła, możemy
winy nas wszystkich, upodabnia się do grzesz- świadomie przeżyć nasz chrzest. Powiedzmy
ników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą więc Jezusowi: „Panie Jezu Chryste, Przyjaciedla nas wszystkich, uwikłanych w słabości,
lu grzeszników i celników, przyjmuję Cię jako
nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od
jedynego mego Pana i Zbawcę! Otwieram się
nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy lina wielki dar chrztu, na Ducha Świętego! Zoczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solibowiązuję się żyć zgodnie z tym sakramendarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy tem: wyrzekać się zawsze złego ducha, miłosens Jego misji.
wać Boga i braci we wspólnocie Kościoła”.
Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczę-

