OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do
puszek przeznaczona na ratowanie Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Wszyscy z
pewnością wiemy o dramatycznej sytuacji w jakiej znalazła się Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku, której grozić może
nawet katastrofa budowlana. Ta wielowiekowa świątynia - świadek wielu niezwykłych wydarzeń z życia Kościoła na
Pomorzu, która jako jedna z nielicznych
przetrwała gehennę II wojny światowej,
potrzebuje naszego wsparcia.
2. Jutro (21.01) przypada Dzień Babci, a
pojutrze (22.01) Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach
za naszych kochanych dziadków, tych
żyjących i tych, którzy odeszli już do
wieczności. Niech naszym podziękowaniem za otrzymane przez nich dobro
będzie modlitwa, ofiarowana Komunia
św. i serdeczna pamięć.
3. W sobotę (26.01) o godz. 10.00 w Domu św. Franciszka spotkanie opłatkowe
Parafialnego Zespołu CARITAS.
4. Zapraszamy na Koncert Kolęd przygotowany przez Orkiestrę Parafialną oraz
Liturgiczna Schole Parafialną w przyszłą
niedziele (27.01) o 17:00 do górnego
kościoła.
5. 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 dzisiaj w zakrystii lub
w biurze parafialnym w najbliższym tygodniu. Kolęda dodatkowa będzie 28
oraz 29 stycznia br.

Plan kolęd
Niedziela, 20.01.19 – Krzywoustego 17, 26,18,28
Poniedziałek 21.01.19 - Krzywoustego 19,
Śląska 29,39, Śląska 16 (osiedle arkońska)
Wtorek 22.01.19 - Śląska 37,64,68,70,72,74,41,35,88
Środa 23.01.19 – Śląska 80, 82,78, 76, 84, 86
Czwartek 24.01.2019 - Śląska 33, 21, 31, 2-62
(domki), Piastowska 20-71 (domki i kamien.)
Piątek 25.01.2019 - Piastowska 56, 58, 66, 68,
70
Sobota 26.01.2019 - Piastowska 72, 74, 82,84,86,88, 78, 80
Niedziela 27.01.2019 - Piastowska 73-95
(nieparzyste), 60, 76; Obrońców Wybrzeża 5 i
5a (nowe bloki za 4 Oceanami)

Weekendowy kurs małżeński
Akwila i Pryscylla 1-3 luty 2019
Wspólnota Czas dla Rodzin oraz SNE Gdańsk
zaprasza małżeństwa sakramentalne na
weekendowy kurs, który ożywi Waszą wzajemną miłość i przybliży Was do siebie. Kurs
uczy czerpać z mocy sakramentu małżeństwa.
To niesamowity czas uczenia się komunikacji
małżonków ze sobą i romantycznej miłości w
związku. Zachęcamy wszystkie pary ze stażem
małżeńskim 2-99 lat ;) MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny przy Parafii pw. św. Jacka Odrowąża
w Starszynie. KOSZT: 440 zł od Pary (jeśli finanse są problemem, dajcie znać - zaradzimy).

Zmarli nasi parafianie:
+ Karolina Abram (86), Wiesław Jończak (74),
Irena Słaba (82), Marek Noch (61), Teresa Spik
(60), Marianna Golanowska (83), Eugeniusz i
Józef Marzec (noworodki). Dobry Jezu...

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
II Niedziela Zwykła– 20.01.2019 (nr 272)

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"
Maryja z Nazaretu żyła i oddychała posłuszeństwem Bogu. Taki był jeden z owoców Jej niepokalanego poczęcia. Skoro była pewna, że Jej Syn jest
Synem Boga, uczestniczyła w Jego wychowaniu,
wiedząc, że On idealnie wypełni wolę Ojca Niebieskiego. Początkowo, skoro wszedł w los dziecka,
poznawał tę wolę pośrednio, przekazywali Mu ją
Matka i św. Józef. Ale gdy miał dwanaście lat, pozostał w świątynnej szkole, nie mówiąc o tym rodzicom, aby później wyjaśnić im, że pełni wolę
Ojca. Maryja miała pewność, że Syn uczy nas pełnienia woli Ojca. To pozwala zrozumieć Jej słowa,
które skierowała do służby w czasie wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. Jezus im rzekł: „Napełnijcie stągwie wodą”. Oni nie zastanawiali się, w jakim celu jest Mu
potrzebna woda. Wykonali zadanie. Następne polecenie było równie jasne: „Zanieście gospodarzowi wesela”. Zanieśli. I dopiero wówczas poznali, w
jakim misterium uczestniczyli, oraz to, że Jezus jest
cudotwórcą.
Ta scena przypomina nam sekret mądrości chrześcijanina. Jest nim posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Tego uczy nas Matka Boża i tego uczy nas
Chrystus.
Trzeba postawić sobie pytania: Kogo my słuchamy? Ludzi? Jakich ludzi? Posłusznych Bogu czy tylko mających stanowiska i siłę?
Czy zależy nam na opanowaniu sztuki posłuszeństwa Ojcu, jak to jest zaznaczone w modlitwie Ojcze nasz. Ile czasu i uwagi poświęcamy w naszym
życiu, aby nauczyć się posłuszeństwa Ojcu? To decyduje o stopniu naszej mądrości. Obyśmy byli
posłuszni jak owi słudzy na weselu w Kanie Galilejskiej.
ks. Edward Staniek

MODLITWA ZA
BABCIĘ I DZIADKA
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy
Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na
całym świecie. Ochraniaj ich!
Oni są bogactwem dla rodzin, dla
Kościoła i dla całego społeczeństwa.
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,
niech wciąż będą dla swojej rodziny
mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości
rodziny, żywymi skarbcami trwałych
tradycji religijnych. Spraw, by jako
nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom
owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. Panie
Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze
znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani przez wszystkie lata życia,
jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko
wszystkich żyjących, nieustannie
otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi
podczas ziemskiej pielgrzymki, i
niech za sprawą Twoich modlitw
wszystkie rodziny spotkają się kiedyś
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez
końca. Amen!
(Benedykt XVI)

INTENCJE MSZALNE 20. 01—.27.01. 2019

PONIEDZIAŁEK 21.01
6:30 + Andrzej Skierka (21)
6:30 + Stanisław Drążkiewicz w m-c po pogrzebie
6:30 ++ Jadwiga Orłowska i Małgorzata Nowicka
7:00 Dziękczynna za kolejne urodziny Zyty oraz
za całą rodzinę w podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla niej
i całej rodziny
7:00 + Edward oraz rodzice z obojga stron
7:30 + Barbara Świtowska (21)
7:30 ++ Za dusze w czyśćcu
18:30 + Jan Simiński (21)
WTOREK 22.O1
6:30 + Andrzej Skierka (22)
6:30 + Czesława Kubacka m-c po pogrzebie
7:00 + Barbara Świtowska (22)
7:00 + Alfons Czerwionka oraz dusz w czyśćcu
cierpiące
7:30 + Jan Simiński (22)
7:30 + Stanisława Janicka i zmarli z rodziny Janickich
18:30 ++ Zygmunt Formela w 10 r. śm. i rodzice z
obojga stron
ŚRODA 23.01
6:30 + Barbara Świtowska (23)
6:30 + Marianna Goszczyńska w m-c po pogrzebie
7:00 + Andrzej Skierka (23)
7:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Piotra w 85-te urodziny
7:30 + Jan Simiński (23)
7:30 ++ Marek w 3 r. śm., Zdzisława (ona), Eugeniusz, Władysław Puch
18:30 Za duszę śp. Antoniego w 47 r. śm. oraz
Waleriii Zenona i zmarłych z rodziny Brzóska i Kajut
CZWARTEK 24.01
6:30 + Barbara Świtowska (24)
6:30 + Lidia Hinz w m-c po pogrzwebie
7:00 + Jan Simiński (24)
7:00 + Urszula Galińska w 2 r. śm.
7:30 ++ Helena Akseńczuk w 3 r. śm., Adam i Jan
Akseńczuk
18:30 + Andrzej Skierka

PIĄTEK 25.01
6:30 + Barbara Świtowska (25)
6:30 ++ Jan Biszkon w 10 r. śm., rodzice z
obojga stron
7:00 + Andrzej Skierka (25)
7:00 Za duszę śp. Stanisławy Osowickiej,
siostry Teresy, brata Mieczysława, rodziców
i teściów z prośbą o pokój i światłość wiekuistą dla nich
7:30 + Jan Simiński (25)
7:30 + Bronisława (ona) w 42 r. śm., mąż
Ignacy oraz synowie: Stefan i Leszek
18:30 + Anna Nogal w 2 r. śm., rodzice i
dziadkowie z obojga stron
SOBOTA 26.01
6:30 O wiarę i nawrócenie dla wnuków
6:30 Z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza Dorynka i jego
rodziny
7:00 + Barbara Świtowska (26)
7:00 + Barbara Latopolska
7:30 + Andrzej Skierka
7:30 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek
18:30 + Jan Simiński (26)
NIEDZIELA 27.01
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Cecylia i Brunon
9:30 + Barbara Świtowska (27)
11:00 Za parafian.
12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o opiekę Matki Bożej nad rodziną
16:00 ++ Zygmunt Matłoka w 20 r. śm. i
zmarli z rodziny
19:00 ++ Józef Turzyński i rodzice z obojga
stron
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Andrzej Skierka
8:30 ++ Rodzice: Maria i Jan Zator, Babcia
Aniela Jasińska
9:30 ++ Wiktoria Trojan w 14 r. śm., Julian Trojan
11:00 + Jan Simiński (27)
12:30 ++ Jan w 5 r. śm., rodzice z obojga
stron i Zenon

Nasze babcie, nasi dziadkowie
Dziadkowie – ciekawa instytucja. Zazwyczaj pomocni w potrzebie, często zakochani w
swoich wnukach bez pamięci, a przez to czasem je rozpieszczający. Dziadkowie mają wobec swoich wnuków więcej wyrozumiałości niż
wobec własnych dzieci – mówi Izabela, babcia
dziewięciorga wnucząt. Z reguły mają mniejszą
odpowiedzialność niż rodzice za los dziecka, za
jego wychowanie, więc mogą się nim cieszyć,
łagodzić problemy, tłumaczyć. Są oparciem dla
wnuków – uważa. Dziadkowie to w pewnych
wypadkach jakby rezerwowi rodzice albo centrum pomocy kryzysowej. A często też powiernicy i przyjaciele. Początkowo wnuki nie zawsze to doceniają, ale nieraz po czasie odkrywają w dziadkach najbliższych sobie ludzi. (…)
Pomoc dziadków, zwłaszcza w obecnych warunkach, gdy zazwyczaj oboje rodzice pracują,
nieraz ratuje organizację życia rodzinnego. Ale
istotne jest nie tylko to, co dziadkowie dają i w
czym pomagają. Cenny jest nie tylko czas, który poświęcają, ale i ten, który trzeba poświęcić
im. To kształtuje osobowość wnuków, uświadamia im, że żyją nie tylko dla siebie. Może się
okazać, że ta nauka jest ważniejsza od wszelkich życiowych udogodnień, jakie może wnosić
bliskość dziadków. Wiele wskazuje na to, że
babcie i dziadkowie modlący się za swoich
wnuków organizują im polisę o wartości nie do
oszacowania. Ona może zdecydować o kształcie tego, co nastanie, gdy już wszystko minie.
„Z tamtej strony” dowiemy się, nieraz pewnie z
zaskoczeniem, jak wiele w tej kwestii zawdzięczamy babciom i dziadkom. A czasem dowiadujemy się tego już na ziemi. Wśród ludzi, którzy wbrew oczekiwaniom zwrócili się do Boga i
czasem spektakularnie wybrnęli z fatalnych
życiowych tarapatów, jest wielu takich, którzy
swoje nawrócenie kojarzą z babciami. Tak było
w przypadku publicysty Roberta Tekielego. –
Nie narzucała się nigdy z modlitwą – opowiadał kiedyś o swojej babci „Gościowi”. – A modliła się cały czas… Już następnego dnia po

tym, gdy poszła do nieba (wierzę, że trafiła
tam od razu: ostatni miesiąc jej życia był ciężką
chorobą jelit, przyjęła to cierpienie, ten swój
prywatny czyściec), już następnego dnia po jej
śmierci zacząłem się nawracać… – zauważył.
Jest przekonany, że to za wstawiennictwem
babci wyrwał się z dramatycznego zniewolenia
duchowego. – Babcia szarpała widocznie sukienkę Matki Boskiej – powiedział. (…) Agnieszka z Rybnika jest psychologiem dziecięcym. –
Dzieci z rodzin, w których są dziadkowie, z reguły lepiej się wychowują – zauważa na podstawie swoich zawodowych doświadczeń. –
Wokół tych dzieci jest więcej bliskich dorosłych
osób, a wzorce mają nie tylko od rodziców, ale
też od dziadków. Mają większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje. Dzieci w rodzinach wielopokoleniowych obserwują naturalny rytm
życia – zauważa. – Są ludzie młodzi, są starsi,
niektórymi z nich trzeba się zaopiekować. To
jest bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszych
czasach, gdy ludzi trzeba nieraz uczyć podstawowych rzeczy – przekonuje. Wydaje się, że te
podstawowe rzeczy zacierają się w świadomości społeczeństw przyzwyczajonych do myślenia „a co ja z tego mam”. W tej mentalności
starość, która utrudnia lub uniemożliwia bycie
samodzielnym, staje się już tylko obciążeniem.
W niektórych krajach lęk przed starzeniem się
przybiera formę – dosłownie – śmiertelnie
groźną. Eutanazja to dramatyczny dowód niedoceniania końcowego etapu ludzkiego życia.
To znak, że akceptująca takie rzeczy cywilizacja
nie dostrzega w ludziach będących na tym etapie żadnej wartości. Stąd rozpaczliwa pogoń za
metodami opóźnienia skutków przemijania,
liftingi, botoksy, operacje plastyczne, ukrywanie metryki i inne próby udawania młodzieniaszków. To nie sprzyja docenianiu instytucji
babci i dziadka. Instytucji, która jeśli funkcjonuje naturalnie i prawidłowo, przynosi ludzkości pożytek doczesny i wieczny. Ten pierwszy
jest cenny, drugi – bezcenny. (F. Kucharczyk, Gość
Niedzielny, nr 3/2019)

