
„ Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo 
cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowa-

nia i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką 
wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przeno-
sił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdy-
bym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a 
ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie 

miał, nic mi nie pomoże.  Miłość cierpliwa jest, ła-
skawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 

złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszyst-

kiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie 
jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której za-

braknie. "  (1 Kor 12, 31 – 13, 13)  
 

 Starożytny Korynt reprezentował niski po-
ziom moralny i obyczajowy. Słynne korynckie 
„Afrodisia”, obchodzone na cześć Afrodyty korync-
kiej znane były powszechnie w świecie antycznym. 
Chyba nigdy w dziejach nie zredukowano tak bez-
względnie miłości ludzkiej do spraw tylko ciele-
snych, jak to właśnie nastąpiło w Koryncie. I oto 
przybywszy do takiego społeczeństwa, ukazywał 
mu Apostoł Paweł wzniosłość i etyczną doskona-
łość Chrystusowej Ewangelii. Tam, gdzie miłość 
ludzka została najbardziej zdeprecjonowana, naj-
bardziej odarta z duchowego charakteru, tam jed-
nocześnie powstał najpiękniejszy hymn o miłości. 
Niech świadczy chociażby fakt, że  wyliczenie sa-
mych prac bibliograficznych jakie mu poświęcono 
zajęłoby cały gruby tom druku.  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

     BIULETYN PARAFII  
       NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 

       IV Niedziela Zwykła– 03.02.2019 (nr 274) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Zakończyliśmy czas wizyt duszpaster-
skich. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
parafianom za oczekiwanie i życzliwe 
przyjęcie w waszych domach i rodzinach. 
Dziękujemy za czas wspólnej modlitwy, 
rozmowy i ofiary składane na rzecz nasze-
go kościoła! Wielu czekało na kapłana cały 
rok i nie zawsze mogliśmy poświęcić od-
powiednią ilość czasu – za co przeprasza-
my. Niech Bóg udziela Wam obficie swoje-
go błogosławieństwa a Maryja Królowa 
Różańca Świętego otacza macierzyńskim 
płaszczem. 
2. Z racji, że wspomnienie św. Błażeja - 
patrona osób cierpiących na choroby gar-
dła przypada w dzisiejszą niedzielę błogo-
sławieństwa świecami będziemy udzielać 
w poniedziałek podczas każdej Mszy św.. 
3. Msza św. i spotkanie Wspólnoty Kaszu-
bów we wtorek o 17.00. 
4. Msza św. Żywego Różańca w środę o 
17.00. 
5. Msza św. Maksymiliańskiego Ruch 
Trzeźwości w środę o 19:15, w dolnym 
kościele. 
7. Msza św. zbiorowa za zmarłych w 
czwartek  o 8:00. Godzina Święta z racji I 
czwartku miesiąca o godz. 18.00. 
8. Zespół młodzieżowy grający na Mszy 
Św. o 11.00 poszukuje osoby grające na 
gitarze bądź innym instrumencie chcącej 
włączyć się w upiększenie liturgii Mszy Św. 
informacje u członków zespołu lub u ks. 
Michała.  
Szkoła Podstawowa nr 46 zaprasza dzieci i 
rodziców na Dzień Otwarty Szkoły w sobo-
tę (09.02) w godz. 10.00 – 14.00 (klasa I - 
rocznik 2012 i oddział przedszkolny - rocz-
nik 2013).  
Zmarli nasi parafianie: Aleksandra Mali-
nowska-Hlebowicz (68), Gerard Radomski 
(86), Henryka Ignalewska (87), Jan Gu-
zmann (86), Halina Wójcik (82).  
 

 

 

 

 Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 

7 - 14 lutego 2019 

Jak co roku w dniach 7-14 lutego Stowarzy-
szenie Psychologów Chrześcijańskich o/
Gdański zaprasza do współtworzenia kampa-
nii na rzecz silnych i dobrych małżeństw 
[http://tydzienmalzenstwa.pl/]. Międzynaro-
dowy Tydzień Małżeństwa to Kampania spo-
łeczna promująca więź kobiety i mężczyzny, 
odbywająca się równolegle w 22 krajach na 
całym świecie.  „Tydzień Małżeństwa” ma na 
celu propagowanie idei trwałej, bliskiej i sa-
tysfakcjonującej relacji małżeńskiej we 
współczesnym świecie. Kościół Katolicki od 
kilku lat również włącza się w tą inicjatywę, 
pragnąc ukazać piękno i trwałość świętego 
sakramentu małżeństwa. Zachęcamy wspól-
noty i parafie do organizowania w tych 
dniach różnych wydarzeń służących promocji 
sakramentalnej więzi małżeńskiej mężczyzny 
i kobiety. Mogą to rekolekcje, Msze święte z 
homilią, błogosławieństwa małżonków… 
Wszelkie informacje o podejmowanych ini-
cjatywach prosimy kierować na adres: kon-
takt@tydzienmalzenstwa.pl  

Wśród licznych propozycji dla małżeństw 
znajdują się: 8 lutego (piątek) godz. 19.30 - 
modlitwa i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w intencji małżeństw w Sanktuarium 
Matki Boskiej Brzemiennej w Matemblewie. 
Prowadzi Wspólnota Kobieta jest Boska. Oka-
zja by swoje małżeństwo jeszcze mocniej po-
wierzyć opiece Mistrza z Nazaretu. 

10 lutego (niedziela) godz. 12.00 - Msza św. 
w Sanktuarium Matemblewskim z odnowie-
niem przyrzeczeń małżeńskich pod przewod-
nictwem Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. 
Msze Święte i modlitwy w intencji małżon-
ków w Jastarni, Kuźnicy i Rumi . 

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

 - za chorych o zdrowie oraz aby odkrywali 
swój szczególny udział w męce Chrystusa 
i z niego czerpali siłę.  

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)  

Wtorek 5 lutego — 
Wspomnienie św. Agaty, dzie-
wicy i męczennicy  Św. Agata żyła 

w latach 225 lub 235; 251 na Sycylii. 
Wychowywała się w rodzinie pogań-
skiej, ale zetknąwszy się z chrześcijana-
mi, przyjęła Chrystusa i postanowiła żyć 
w dziewiczej czystości dla królestwa 
Bożego. Należała do znamienitego rodu 
i odznaczała się niezwykłą urodą, od-
rzuciła jednak wszelkie propozycje mał-
żeństwa (m.in. ze strony rzymskiego 
namiestnika Sycylii). W czasie prześla-
dowań za cesarza Decjusza została 
aresztowana i poddana okrutnym tor-
turom, w wyniku których zmarła w wię-
zieniu. Agata doznawała wielkiej czci w 
Kościele rzymskim, czego znakiem jest 
umieszczenie jej imienia w Kanonie 
rzymskim oraz wybudowanie w Rzymie, 
w pierwszym tysiącleciu, aż trzech ko-
ściołów jej poświęconych.  

Środa 6 lutego —  
Wspomnienie św. Pawła Miki i 
Towarzyszy, męczenników 
Św. Paweł Miki (ok. 1564-1597) był 

Japończykiem należącym do Towarzy-
stwa Jezusowego. Poniósł śmierć mę-
czeńską przez ukrzyżowanie wraz z gru-
pą swoich współbraci jezuitów, a także 
wiernych świeckich. Jak relacjonuje 
żyjący ówcześnie autor, Paweł Miki z 
serca przebaczył swoim katom, a w 
krzyżu rozpoznał najzaszczytniejsze 
miejsce, na jakie kiedykolwiek wstąpił. 
Prośmy dla siebie o ducha wiary, aby-
śmy byli gotowi świadczyć o przynależ-
ności do Chrystusa w naszym życiu i 
śmierci.  



INTENCJE MSZALNE 04 02—.10.02. 2019 
PONIEDZIAŁEK  4.02  
6:30   + Jan Gabiga m-c po pogrzebie   
6:30   + Jan Orzechowski m-c po pogrzebie 
7:00   + Marian Hewało (4)  
7:00   ++ Irena Zakrzewska w 26 r. śm. i rodzice 
7:30    + Jan Danilczyk (6)  
7:30    O Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej 
dla sióstr pracujących w naszej parafii oraz o nowe 
powołania do Zgromadzenia – intencja od Rycerzy Św. 
Michała Archanioła 
7:30    O szczęśliwą operację dla Janiny  
18:30  ++ Genowefa i Jerzy Tokarewicz w r. śm. 
18:30  + Dariusz Simiński (5) 
WTOREK   5.02 
6:30  ++ Rodzice: Marianna w 22 r. śm., Bolesław w 39 
r. śm., Zygmunt Paszek, Joanna, Stanisław Wilczewski, 
Zdzisław oraz zmarli z rodziny  
6:30  Ryszard Grudziński w 4 r. śm. oraz zmarli z rodz. 
7:00  + Dariusz Simiński (6) 
7:00  + Marian Hewało (5)  
7:30   + Jan Danilczyk (7) 
7:30   ++ Mąż Jan, zmarli rodzice i dziadkowie z obojga 
stron, Anna, Janina Burczyńska 
18:30  ++ Maria Majder oraz zmarli z rodziny Majder i 
Zacharskich 
18:30  + Ryszard Piwoński w 2 r. śm., rodzice z obojga 
stron     
ŚRODA   6.02 
6:30    + Marian Hewało (6) 
6:30    + Klara Misiejko w m-c po pogrzebie 
6:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Siostry Prudencji z okazji urodzin – intencja od 
parafialnego zespołu Caritas 
7:00    + Jan Danilczyk (8) 
7:00    + + Maria Góraszek-Pawlak w 1 r. śm.  
7:30    + Dariusz Simiński (7)  
7:30    ++ Za dusze zmarłych z rodziny Saczuk 
18:30  ++ Stanisław Zakrzewski w 6 r. śm. i zmarli z 
rodziny   
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
Św. Michała Archanioła, w intencji animatora general-
nego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para-
fii oraz rycerzy i ich rodzin 
CZWARTEK   7.02  
6:30    + Dariusz Simiński (8) 
6:30    + Marian Hewało (7)  
7:00    + Jan Danilczyk (9) 
7:00    ++ Agnieszka i Józef Krawczak 
7:30    + Pelagia Sałańska w 31 r. śm. 
7:30    + Agata Breite w 1 r. śm.  

 

 8:00    ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych  
18:30  + Ryszard Sokołwski w 1 r. śm., rodzice i 
dziadkowie z obojga stron 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla członków i sympatyków Straży Honoro-
wej NSPJ i jej opiekuna.  
PIĄTEK   8.02   
6:30    + Marian Hewało (8) 
6:30    ++ Marta i Czesław Ząbecki i rodzice z oboj-
ga stron 
7:00    + Dariusz Simiński (9) 
7:00  + Franciszek Piechowski w m-c po pogrzeb. 
7:30    + Jan Danilczyk (10) 
7:30    + Halina Wojdat w 1 r. śm. 
18:30  + Tadeusz Raca w 11 r. śm., rodzice i ro-
dzeństwo z obojga stron 
18:30 + Władysława Kosztołowicz w 1 r.śm. 
SOBOTA   9.02  
6:30    + Marian Hewało (9)  
7:00    + Dariusz Simiński (10) 
7:00    ++ Janina w 12 r. śm. i wszyscy zmarli z ro-
dziny Jankowskich i Gołębiewskich 
7:30    + Jan Danilczyk (11) 
7:30    ++ Marianna, Aleksander, Jan, Ks. Antonii, 
Grzegorz 
18:30  ++ Eugeniusz Bystry w 6 r. śm., dziadkowie, 
rodzice, rodzeństwo z obojga stron 
18:30  30 rocznica ślubu Jolanta i Piotr z prośbą o 
Boże błogosławieństwo oraz o zdrowie dla męża 
NIEDZIELA  10.02   
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00    + Jan Danilczyk (12) 
9:3O    ++ Mama Waleria w 26 r. śm., Tata Franci-
szek, brat Jan , bratanek Daniel z rodziny Zasadów 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ Urszula Laskowska w 6 r. śm. i zmarli z 
rodziny 
16:00  ++ Aleksy Kobus w 13 r. śm., Zofia, Bole-
sław, Ewa i Franciszek oraz rodzeństwo 
19:00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Juliana w 88 urodziny  
DOLNY KOŚCIÓŁ 
6:30     ++ Grzegorz Bancerz w 10 r. śm. oraz Wa-
cława (ona), Eugeniusz, Jadwiga, Paweł i Marian 
Kowalczyk 
8:30     + Marian Hewało (10)  
9:30     ++ Edmund Plichta w 9 r. śm, rodzice z 
obojga stron, Antoni i Zbigniew 
11:00   + Dariusz Simiński (11)  
12:30   ++ Stanisław Wycinka w 4 r. śm. i zmarli z 
rodzin z obojga stron 

Św. Błażej - na ból gardła 
 

 Raz w roku podczas Eucharystii ma 
miejsce jeden z ciekawszych obrzędów. Po 
końcowej modlitwie kapłan zapala dwie spe-
cjalne świece. Następnie przygotowuje wier-
nych do udziału w specjalnym błogosławień-
stwie przemawiając: Prośmy Boga, który jest 
źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe 
korzystanie z daru mowy, abyśmy go umieli 
używać na chwałę Bożą i pożytek ludzi. Tra-
dycja sięgająca wczesnego średniowiecza 
przekazała pamięć o św. Błżeju jako orędow-
niku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w cho-
robach gardła. Za jego wstawiennictwem 
prosimy Boga o zdrowie gardła i o łaskę do-
brego korzystania z daru mowy. Pod koniec 
Mszy świętej wierni otrzymują błogosła-
wieństwo połączone z prośbą o zachowanie 
od chorób gardła i języka. Po błogosławień-
stwo wierni najczęściej podchodzą do stopni 
ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada stosow-
ne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świe-
cami. Warto sobie w tym dniu szczególnie 
uświadomić moc wiary. To ona decyduje o 
skuteczności sakramentaliów, do których 
Kościół zalicza błogosławienie gardeł. Są to 
znaki umacniające w nas łaski otrzymane w 
sakramentach i lepiej przygotowujące do ich 
przyjęcia. Tak więc nie ma żadnej magii w 
tym obrzędzie, bo nie dotyk ma moc uzdra-
wiania. Jest on jedynie zewnętrznym zna-
kiem naszej wewnętrznej ufności we wsta-
wiennictwo św. Błażeja.  
  

 Błażej pochodził z Cezarei Kapadoc-
kiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. 
Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nys-
sy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu 
innych. Był to niegdyś jeden z najbujniej-
szych ośrodków życia chrześcijańskiego. Bła-
żej studiował filozofię, został jednak leka-
rzem. Po pewnym czasie porzucił swój za-

wód i podjął życie na pustyni. Stamtąd we-
zwano go na stolicę biskupią w położonej 
nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, 
dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań 
za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pie-
czar górskich, skąd nadal rządził swoją die-
cezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego 
pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W 
lochu więziennym umacniał swój lud w wier-
ności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudow-
nie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu 
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddy-
chanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upa-
miętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś 
w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W nie-
których stronach Polski na dzień św. Błażeja 
robiono małe świece, zwane "błażejkami", 
które niesiono do poświęcenia i dotykano 
nimi gardła. W innych stronach poświęcano 
jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na 
ból gardła. 
 

 Kiedy daremne okazały się wobec nie-
złomnego biskupa namowy i groźby, zasto-
sowano wobec niego najokrutniejsze tortu-
ry, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a 
za jego przykładem skłonić do apostazji in-
nych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie 
w 316 roku. Jest patronem m.in. kamienia-
rzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz 
wszystkich innych osób, które muszą dbać o 
swoje gardło i struny głosowe; jest także 
patronem chorwackiego miasta Dubrownik. 
Jego kult był znany na całym Wschodzie i 
Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gar-
dła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu 
Świętych Wspomożycieli. W ikonografii św. 
Błażej przedstawiany jest jako biskup, który 
błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pasto-
rał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie 
skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie 
tortur.  

 


