OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na Koncert Kolęd przygotowany przez Orkiestrę Parafialną oraz
Liturgiczną Scholę Parafialną dzisiaj o
17:00 do górnego kościoła.
2. W sobotę (02.02) będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji nazywane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze
Święte zostaną odprawione o godz.
6:30, 7:00, 7:30, 9:00. Przynieśmy ze
sobą gromnice. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w
chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi
naszego życia.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
1 piątek m-ca – spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz od 16:30, Msza św.
dla dzieci o 17.00.
1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o
Niepokalanym Sercu NMP w sobotę o
godz. 7:30.
4. Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w
najbliższą sobotę (02.01).
5. Panów z Semper Fidelis oraz osoby,
które chcą pomóc przy rozbieraniu choinek i dekoracji świątecznych zapraszamy do kościoła w piątek (01.02) na godz.
9:00.
6. W środę (30.01) spotkanie dla dzieci
klas III o godz. 17.00 w dolnym kościele,
a w przyszłą niedzielę (3.02) na Mszy
Św. w dolnym kościele o 9:30 poświęcenie świec komunijnych.
7. Zmarli nasi parafianie: + Marianna
Golanowska (83), Stanisław Rybiński
(86), Eugeniusz Skorek (58). Wieczny
odpoczynek …

PLAN KOLĘD
Niedziela, 21.01.18 – Piastowska 73-95
(nieparzyste), 60, 76; Obrońców Wybrzeża 5 i
5a (nowe bloki za 4 Oceanami).
Poniedziałek 22.01.18 - ul. Krynicka 2 i
4, kolęda dodatkowa
Wtorek 23.01.18 - kolęda dodatkowa

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W
tym dniu Kościół modli się za osoby, które
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich oraz jako dziewice i wdowy konsekrowane. W szczególny sposób
otoczmy modlitwą posługujące w naszej
parafii Siostry Serafitki. Tego dnia będziemy prosić również o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Ofiary
złożone tego dnia na tacę zostaną przekazane na klasztory kontemplacyjne naszej
Archidiecezji.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
MSZA ŚW. POSŁANIA - TRANSMIJSA
W Panamie, gdzie kończą się Światowe Dni
Młodzieży jest obecnie ponad 200 tysięcy
pielgrzymów ze 150 krajów. Polacy w liczbie 3,5 tys. stanowią jedną z największych i
bardzo widocznych grup na ulicach Panamy. Zapraszamy do śledzenia relacji z Mszy
Św. Posłania o 14.00 w telewizji oraz do
modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.
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.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
" Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko
od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności
nauk, których ci udzielono.
Łukasz stwierdza najpierw, że nie jest w tej
twórczości i tematyce osamotniony: wielu próbowało
podjąć już ten temat i opisać wydarzenia związane z
Jezusem według relacji naocznych świadków. Łukasz
chce włączyć się w ten nurt twórczości, ale bez powielania dotychczasowych dzieł, lecz podejmując wysiłek dokładnego, chronologicznego i krytycznego
opracowania i spisania relacji bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Powinni być oni nie tylko świadkami, ale i sługami słowa. Powinni mieć świadomość
misji wiernego przekazania swoich relacji, bez upiększania, dodawania, pomijania czy przeinaczania faktów. Sami wiemy, jak groźna jest ta pokusa, gdy dla
osiągnięcia lepszego wrażenia lub wyeksponowania
swojej roli próbujemy nieraz trochę podkoloryzować
swoją opowieść. Łukasz przeciwnie: chciał usunąć te
dodatki i oczyścić swoją relację z różnych nawarstwień, interpretacji i ozdobników.
A wszystko po to, by Teofil i każdy inny słuchacz i czytelnik Ewangelii, mógł uzyskać pewność wiary. Bo w
Ewangelii chodzi nie tylko o zrelacjonowanie faktów,
lecz o wzbudzenie wiary. Można uznać prawdziwość
faktów, a zarazem zachować wobec nich dystans i
obojętność: wiem, że tak było, nie przeczę, ale jest mi
to obojętne, nie interesuje mnie to zbytnio. To jest
postawa wielu współczesnych: sprowadzają religię do
pewnej wiedzy, ale takiej, która jest do niczego nieprzydatna. Nie negują jej, nie szukają kontrargumentów, by z nią walczyć – po prostu ich to nie interesuje.
Obojętność na Boga jest jednym z największych zagrożeń współczesnego człowieka.
Ks. M. Pohl.

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 27. 01—.03.02. 2019
PONIEDZIAŁEK 28.01
6:30 + Eugeniusz w 31 r. śm., rodzice z obojga stron,
Ignacy i Leokadia, Zachariasz i Sabina
6:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Albina z okazji jego 80-tych urodzin
7:00 + Jan Simiński (28)
7:00 O radość wieczną dla syna Krzysztofa Trusiewicza
w 5 r. odejścia do Pana Boga oraz wszystkich krewnych z
rodziny Trusiewicz, Żebrowskich, Felt, Chilińskich
7:30 + Barbara Świtowska (28)
7:30 ++ Rodzice: Maria i Alfons Usarowicz
18:30 + Andrzej Skierka (28)
WTOREK 29.O1
6:30 + Barbara Świtowska (29)
6:30 + Bronisław Kwiatkowski w m-c po pogrzebie
6:30 + Jan Sidun, Gertruda Sidun, Magdalena Sidun
7:00 + Jan Simiński (29)
7:00 ++ Wojciech Lipski w 4. R. śm., rodzice z obojga
stron
7:30 + Andrzej Skierka (29)
7:30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Filipa w
dniu 25 urodzin
18:30 ++ Anna w 21 r. śm., Włodzimierz i Jan
ŚRODA 30.01
6:30 + Barbara Świtowska (30)
6:30 ++ Helena Majkowska w 31 r. śm., Michał, Sławomir i Jan
7:00 + Jan Danilczyk (1)
7:00 + Jan Simiński (30)
7:30 + Andrzej Skierka (30)
7:30 ++ Tadeusz w 9 r. śm., rodzice i rodzeństwo z
obojga stron
18:30 + Syn Damian w 3 r. śm.
CZWARTEK 31.01
6:30 W intencji Panu Bogu wiadomej
6:30 + Emanuela Orłowska w 5 r. śm.
7:00 + Dariusz Simiński (1)
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Henryki w 84 r. urodzin oraz
dla dzieci, wnuków i prawnuków
7:30 + Jan Danilczyk (2)
7:30 ++ Janina Rodzińska w 19 r. śm., mąż Marian oraz
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18:30 ++ Adam i zmarli z rodzin z obojga stron
PIĄTEK 1.02
6:30 + Dariusz Simiński (2)
6:30 + Karol Piwoński w 26 r. śm.
7:00 + Jan Danilczyk (3)
7:00 + Marian Hewało (1)

7:30 + Czesław, Cecylia, Andrzej, Joanna, Emilia
i zmarli z rodziny
7:30 Wynagradzająca NSJ za grzechy własne,
naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
18:30 ++ Ignacy, Klara, Leokadia, Władysława
(ona) i Stefan
18:30 ++ Mama Józefa Makarewicz w 23 r. śm.,
siostra Anna Łazaronek i zmarli z rodziny Wieliczków i Makarewiczów
SOBOTA 2.02
6:30 + Krystyna Wiczling w 1 r. śm.
6:30 + Karolina Rekowska w m-c po pogrzebie
7:00 + Dariusz Simiński (3)
7:00 + Marian Hewało (2)
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marioli
7:30
O Boże błogosławieństwo dla Ojca św.
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z
naszej parafii
9:00 + Jan Danilczyk (4)
17:00 ++ Izabela Rausz w 14 r. śm. i zmarli z
rodziny Olidów
18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę,
Radio Maryja, TV Trwam i założyciela O. Tadeusza Rydzyka
NIEDZIELA 3.02
GÓRNY KOŚCIÓŁ : 8:00 ++ Maria Majder oraz
zmarli z rodziny Majder i Zacharskich
9:30 + Dariusz Simiński (4)
11:00 Za parafian.
12:30 O zbawienie wieczne dla śp. Jerzego Sankiewicza w 6 r. śm., dla jego rodziców: Urszuli i
Władysława oraz sióstr: Ireny i Krystyny
16:00 + Anna w 1 r. śm.
19:00 + Marian Hewało (3)
DOLNY KOŚCIÓŁ :6 :30 + Rodzice: Wincenty i
Maria, bracia: Bolesław, Feliks, Jan, siostra Weronika, bratowe: Felicja i Urszula oraz zięciowie:
Stanisław i Jerzy
8:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Anny Pior w 82
urodziny
9:30 35 r. ślubu: Ewa i Roman z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
jubilatów i całej rodziny
11:00 + Jan Danilczyk (5) ;; 12:30 Dziękczynna
w 18 r. urodzin Bartłomieja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Panama: amerykańska
kolebka chrześcijaństwa
W Panamie, od której w XVI w. rozpoczęła się
ewangelizacja obu Ameryk, wiara chrześcijańska do dziś przeżywana jest jako wezwanie do
misji i dawania świadectwa. Mieszkańcy tego
kraju mają nadzieję, że papież Franciszek
umocni ich ewangelizacyjny zapał, ale też, że
przyniesie otuchę i pokój dla pogrążonego w
kryzysie regionu Ameryki Centralnej.
Kościół w liczbach
Panama, kraj o powierzchni 75 517 km kw.
liczy dziś niespełna 4,1 mln mieszkańców. Blisko 3,63 mln spośród nich to katolicy, należący
do jednej z 8 diecezji (struktury Kościoła katolickiego w tym kraju składają się z 6 diecezji, 1
wikariatu apostolskiego i 1 prałatury) i skupieni
są wokół 194 parafii i pozostałych 164 centrów
duszpasterskich. W Kościele katolickim posługuje w sumie 15 biskupów (wszyscy zarejestrowali się jako uczestnicy ŚDM), 420 księży (w
tym 186 zakonników), 81 diakonów stałych,
450 sióstr zakonnych, ponad 4 tys. świeckich
misjonarzy i 1960 świeckich katechistów. Według statystyk, na jednego kapłana przypada
tam 8640 wiernych. Zgodnie ze statystykami
Komisji KEP ds. Misji, do lokalnego Kościoła
przypisanych jest obecnie 3 misjonarzy z Polski
– to m.in. werbista ks. Józef Gwóźdź, autor
dwóch książek poświęconych Panamie i dedykowanych młodzieży wybierającej się na ŚDM.
Od 12 sierpnia 2017 r. nuncjuszem apostolskim w Panamie jest Polak, abp Mirosław
Adamczyk. W Panamie jest obecnie 200 seminarzystów, co oznacza, że na 100 tys. wiernych
przypada 5 kleryków. Kościół katolicki prowadzi w tym kraju 90 szkół podstawowych i
przedszkoli (do których uczęszcza blisko 13 tys.
dzieci) oraz 42 szkoły ponadpodstawowe
(ponad 14,3 tys. uczniów). Ponadto w strukturach kościelnych znajduje się m.in. 9 sierocińców i żłobków, 6 ośrodków dla osób starszych i
niepełnosprawnych i 4 ambulatoria.

Od Panamy rozpoczęła się ewangelizacja obu
Ameryk, a wiara katolicka trafiła na te tereny
za sprawą podróżników: Rodriga de Bastidy i
Vasco Núñeza de Balboa, którzy w 1501 r. odkryli Przesmyk Panamski, oraz Krzysztofa Kolumba, który przybył na te tereny rok później i
6 stycznia 1502 r. ufundował miasto, które
nazwał na cześć Maryi – Santa María de Belén
(NMP z Betlejem). W 1510 r. Balboa założył na
nowo odkrytych terenach miasto, które nazwał
z kolei Santa María la Antigua (Matka Boża
Starsza) – gdyż to właśnie Maryi czczonej w
tym wezwaniu zawierzył swą wyprawę i jej
wizerunek zabrał na pokład statku.
Polscy pielgrzymi, których przybyło do Panamy
ok. 3,5 tys. to najliczniejsza europejska grupa
pielgrzymów. Szerokim echem odbił się w lokalnych mediach Rejs Niepodległości, który na
pokładzie Daru Młodzieży odbyli młodzi Polacy
do Panamy, ale przede wszystkim ślub polskich
pielgrzymów z Trzebini, Martyny i Jakuba, podczas Dni w Diecezji Chitré – jednej z czterech,
do których udali się polscy pielgrzymi przed
przyjazdem na Wydarzenia Centralne w stolicy
Panamy. Dla pielgrzymów z Polski, którym towarzyszy 12 biskupów, m.in. Prymas Polski abp
Wojciech Polak, metropolita krakowski abp
Marek Jędraszewski i delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk, przygotowano 4 miejsca katechez, w których spotkają się z biskupami przez trzy kolejne dni od
środy do piątku.
23 stycznia, odbyło się Spotkanie Polskie, na
które zaproszeni byli zarówno uczestnicy ŚDM,
jak i Polacy mieszkający w Panamie. Odbyło
się ono na placu przed centrum handlowym
Albrook Mall, gdzie w 1983 r. odprawił Mszę
św. Jan Paweł II. Wieczorem odbył się koncert,
z udziałem polskich artystów, m.in. Olgi Szomańskiej, Maleo, Siewców Lednicy i o. Stana
Fortuny.

