OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W poniedziałek (11.02), przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy
z obchodami Światowego Dnia Chorych.
Ten dzień jest okazją do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy
bardzo blisko siebie i wobec tych, których
nie znamy. Przypominamy, że w naszej parafii Dzień Chorych przeżywamy w czasie
rekolekcji parafialnych w Wielkim Poście,
kiedy udzielamy sakramentu namaszczenia
chorych.
2. Wspólnota Betania zaprasza na Adorację
Najświętszego Sakramentu w poniedziałek
o 19:00 do dolnego kościoła.
Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w czwartek (14.02) o 17:00 w salce św.
Jacka.
3. W czwartek przypada liturgiczne wspomnienie św. Cyryla i Metodego – patronów
Europy. Za ich wstawiennictwem będziemy
prosić, by Europa powróciła do swych
chrześcijańskich korzeni.
4. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
grą na instrumentach dętych (młodzież,
dorosłych) do wstępowania w szeregi naszej parafialnej orkiestry. Próby odbywają
się we wtorki i czwartki o 18.00 w salce za
plebanią. Orkiestra zapewnia instrumenty
dęte. Można również w zakrystii otrzymać
kontakt telefoniczny do przedstawicieli orkiestry.
5. Dzieciom i Młodzieży rozpoczynającym
Ferie Zimowe życzymy dobrego i godnego
odpoczynku, przypominamy także że czas
ferii nie powinien być czasem odpoczynku od modlitwy i świątecznej Mszy Św.
6. Dom Opieki „Złota Jesień” zaprasza na
ciekawe wykłady z cyklu „Medycyna i zdrowie” w sobotę 16.02. o 10.00. Więcej informacji na plakatach.

SŁOWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZA
Herezją jest myślenie, że Kościół nie ma nic
do powiedzenia światu – mówił papież
Franciszek w Panamie podczas Mszy św. w
sobotę w stołecznej bazylice katedralnej
Santa Maria la Antigua. W katedrze pod
wezwaniem patronki Panamy podczas Mszy
św. z udziałem przedstawicieli duchowieństwa i ruchów świeckich Franciszek mówił w
homilii o problemach, z jakimi się borykają, i
o tym, że mogą one powodować zmęczenie,
rezygnację i „wypalenie”. Wymienił wśród
nich długie godziny pracy, „toksyczne warunki pracownicze i uczuciowe, które prowadzą do wyczerpania”, „koszmarne i stresujące godziny napięcia”. Przyznał następnie, że „znużenie nadziei rodzi się ze świadomości Kościoła zranionego swoim grzechem”.
Przestrzegł: „Możemy przyzwyczaić się do
życia ze znużoną nadzieją w obliczu niepewnej i nieznanej przyszłości, a to sprawia, że
powstaje miejsce, aby w samym sercu naszych wspólnot zadomowił się szary pragmatyzm”. „Wszystko wydaje się postępować normalnie, ale w rzeczywistości wiara
niszczeje i się rozkłada. Zawiedzeni rzeczywistością, której nie rozumiemy lub w której
uważamy, że nie ma już miejsca dla naszego
projektu, możemy +nadać obywatelstwo+
jednej z najgorszych możliwych herezji naszych czasów: myśleniu, że Pan i nasze
wspólnoty nie mają nic do powiedzenia czy
dania temu nowemu rodzącemu się światu”.

Panama
Zmarli nasi parafianie:
+ Zdzisław Fąfara (77), Jan Piasecki (85),
Urszula Sadecka (89), Irena Smucińska (81),
Jadwiga Kunkel (74) Wieczny odpoczynek …

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
V Niedziela Zwykła– 10.02.2019 (nr 275)

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem,
którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również
będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli”.
W różnych okresach dziejów Kościoła pojawiali się
tacy, którzy wątpili w jego (Kościoła) misję głoszenia
Ewangelii , a tym samym w prawo głoszenia Chrystusa.
Nie brakło owych siewców zwątpienia już i w młodej gminie korynckiej. Oni to podawali w wątpliwość apostolski
autorytet i godność św. Pawła jako nauczyciela prawdy.
Paweł w dzisiejszym czytaniu przeprowadza obronę swej
apostolskiej godności. Swoje prawo do głoszenia ewangelii Paweł argumentuje osobistym wybraniem i powołaniem przez Chrystusa. Apostoł ma przy tym świadomość
niezwykłego daru i specjalnej Łaski Bożej, jaką otrzymał w
momencie nawrócenia. Przy lekturze 13 listów Apostoła
wielokrotnie spotykamy się ze wzmiankami, które świadczą o wyrzutach sumienia jakie miał Paweł przypominając
sobie czasy, gdy był prześladowcą Kościoła. Zapewne owe
wyrzuty i żal powodowały tym większe zaangażowanie i
tym większą bezkompromisowość w głoszeniu ewangelii.
Żaden przecież z Dwunastu swoją gorliwością i zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji nie dorównał Apostołowi
Narodów. Paweł który Ewangelie otrzymał bezpośrednio
od Chrystusa, i to Zmartwychwstałego nauczał zawsze w
łączności z Kolegium Dwunastu i w uległości pierwszemu
z Apostołów– Piotrów. I choć poświęcał się dla Chrystusa
więcej niż inni, choć przewyższał pozostałych apostołów
bystrością i intelektu i zdolnościami, nigdy nie przeciwstawił Paweł swego sposobu rozumienia czy swoich planów i
koncepcji apostolsko-teologicznych Kolegium Apostolskiemu z Piotrem na czele.

MODLITWA
ZA CHORYCH
Tobie, Jezu, który poprzez
swoją mękę obdarzyłeś nas
nadzieją życia wiecznego,
zawierzamy wszystkich chorych, starszych, niepełnosprawnych, słabych i opuszczonych. Wspieraj swoją łaską i obdarzaj potrzebnymi
mocami tych, którzy w domach, hospicjach i szpitalach, jednoczą się z Tobą
przez cierpienia fizyczne lub
duchowe. Spraw, aby nie
zabrakło im odwagi do dźwigania krzyża, tak by przeżywali swe cierpienia w duchu
miłości i ofiary za zbawienie
świata. Błogosław, Panie,
także wszystkim, którzy leczą
chorych i opiekują się nimi.
Wypełnij ich serca cierpliwością i łagodnością, aby w
cierpiących odkrywali Twoje,
pełne blasku i świętości, Oblicze.

Czwartek 14 lutego Święto
świętych Cyryla, mnicha, i
Metodego, biskupa - patronów Europy
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INTENCJE MSZALNE 11 02—.17.02. 2019

PONIEDZIAŁEK 11.02
6:30 + Roman Pogorzelski m-c po pogrzebie
7:00 + Marian Hewało (11)
7:00 + Kazimierz Tymecki m-c po pogrzebie
7:30 + Dariusz Simiński (12)
7:30 ++ Edmund i zmarli z rodziny
18:30 ++ Stanisława (ona), Feliks, Marian Sworczukowie i zmarli z rodziny Turyków
18:30 + Jan Danilczyk (13)
WTOREK 12.02
6:30 + Zbigniew Osmólski m-c po pogrzebie
7:00 + Dariusz Simiński (13)
7:00 + Marian Hewało (12)
7:30 + Jan Danilczyk (14)
7:30 ++ Rodzice i brat z żoną
7:30 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Zofii
18:30 ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 + Jarosław Przybylski od żony Janiny z
dziećmi
ŚRODA 13.02
6:30 + Dariusz Simiński (14)
7:00 + Jan Danilczyk (15)
7:00 + Marian Hewało (13)
7:30 + Kazimierz Tymecki m-c po pogrzebie od
Anny i Józefa Tymeckich z rodziną
7:30 Dziękczynna w 19. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Maria i Krzysztof Dubert
18:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne dary Ducha Świętego, mądre wybory w
życiu dla wnuków: Mateusza, Jeremiego, Ady,
Janiny i Anny
18:30 + Czesława (ona), Piotr, Wojciech, Ewa
CZWARTEK 14.02
6:30 + Alicja i Józef Gąsiorowscy
7:00 + Jan Danilczyk (16)
7:00 + Mariann Hewało (14)
7:30 + Dariusz Simiński (15)
7:30 + Ryszard Piątek i rodzice z obojga stron
18:30 ++ Prałat Jan Majder w 20 r. śm. i za zmarłych innych Fraciszkanów
18:30 ++ Krystyna Pudzianowska w 12 r. śm.,
Marian i zmarli z rodziny

PIĄTEK 15.02
6:30 + Marian Hewało (15)
6:30 + Irena Słaba w m-c po pogrzewbie
7:00 ++ Łukasz Bandzimiera, Sławomir Sondej
7:00 + Katarzyna Mrowińska-Pokucińska m-c
po pogrzebie
7:30 + Jan Danilczyk (17)
7:30 + Olgierd Piasecki w 2 r. śm.
18:30 + Dariusz Simiński (16)
18:30 ++ Józef, Helena, Jan, Agnieszka Tiszer
SOBOTA 16.02
6:30 + Marian Hewało (16)
6:30 + Kazimierz, Eugenia, Józefa, Henryk i
Zenon
7:00 + Dariusz Simiński (17)
7:00 + Marek Noch m-c po pogrzebie
7:30 ++ Helena, Florian i zmarli z rodziny
7:30 + Jan Danilczyk (18)
18:30 ++ Irena Hanusin w 2 r. śm. oraz mąż
Andrzej i rodzice z obojga stron
NIEDZIELA 17.02
GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 + Dariusz Simiński (18)
9:30 O zbawienie wieczne dla śp. Szczęsnego
Gadowskiego w 27 r. śm. oraz dla jego rodziców: Antoniny i Józefa
11:00 Za parafian.
12:30 + Andrzej Ramczykowski w 1 r. śm.
16:00 ++ Janina Wiśniewska w 17 r. śm., Stanisław Wiśniewski w 26 r. śm. i rodzice z obojga stron
19:00 ++ Michał Czerwonka w 14 r. śm. oraz
rodzice z obojga stron, Piotr Gembalski
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Barbara Latopolska intencja od siostry i męża z rodziną
8:30 + Jan Danilczyk (19)
9:30 + Marian Hewało (17)
11:00 + Mama Stanisława Dzwonek w 5 r.
śm.
12:30 ++ Zbigniew, Joanna, August, Stefan

Namaszczenie chorych

rych nawet wtedy, gdy dobrze się czują, tzn. nie są
poważnie chore. Uznaje się, że sama starość niesie
z sobą niebezpieczeństwo śmierci.
Co do częstotliwości przyjmowania tego sakramentu nie można podać konkretnej liczby, mimo to
warto zwrócić uwagę na określone okoliczności.
Namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie, wszystko zależy od stanu zdrowia czy częs to t li wo ś c i za ch o r o wa ń d a n ej o s o b y .
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że istnieje bardzo
różne nastawienie chorych do przyjmowania tego
sakramentu. Zasadniczo, osoby przygotowujące się
do operacji czy osoby starsze podczas ogólnych
celebracji połączonych z udzielaniem sakramentu
chorych często same proszą o udzielenie im tego
sakramentu. Trudniej na niego decydują się ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty życia,
przebywający w szpitalach. Z relacji kapelanów
szpitalnych wiadomo, że wielu ludziom sakrament
ten często kojarzy się z tzw. "ostatnim namaszczeniem", wydaje się im, że po przyjęciu tego sakramentu czeka ich nieunikniona śmierć. Bojąc się
śmierci, odwlekają przyjęcie sakramentu chorych.
Potrzeba nieraz wielu cierpliwych słów perswazji ze
strony kapłana, by skutecznie wytłumaczyć choremu, iż proponowany sakrament niesie pojednanie z
Bogiem i uzdrowienie duchowe, a także cielesne,
jeśli jest to wolą Bożą. Nie ma więc podstaw, by się
bać go przyjąć. Jeśli ktoś często, z powodu takiej
czy innej choroby, popada w niebezpieczeństwo
utraty życia, zawsze w takiej sytuacji może przyjąć
ten sakrament. Może również zdarzyć się w trakcie
trwania jednej choroby, że stan zdrowia pacjenta
się pogorszył, wówczas, mimo że udzielono już raz
tego sakramentu, można uczynić to po raz kolejny
(por. kan. 1004 §2 KPK). Ogólnie można powiedzieć, że warunkiem powtórzenia namaszczenia
chorych jest ciężka choroba, która nastąpiła już po
wyzdrowieniu lub pogorszenie się stanu zdrowia w
czasie trwania tej samej choroby, gdy niebezpieczeństwo stało się poważniejsze.
W sytuacji starości, gdy stan zdrowia jest stabilny,
nie ma potrzeby powtarzać przyjmowania tego
sakramentu. Sytuacja się zmienia, gdy osoba starsza zachoruje, wtedy sakrament namaszczenia chorych można przyjmować według zasad odnoszących
się do ludzi chorych. Sakrament ten trzeba przyjmować w stanie łaski uświecającej.

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i
duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim
wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę
kapłanów polecając chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, by ich dźwignął i zbawił (por. Jk
5,14-16). Nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa (por. Rz 8,17) ,
przysparzali dobra ludowi Bożemu.
Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na
duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w
wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą,
p o t ę ż n ą
m o c
i
o b r o n ę .
Sprawowanie sakramentu polega głównie na tym
że kapłani Kościoła po włożeniu rąk na chorych
modląc się z wiarą namaszczają ich olejem uświęconym błogosławieństwem Bożym. Sakrament ten
udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy
chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby,
ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli
jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Do
przyjęcia namaszczenia chorych upoważniają dwie
okoliczności - choroba i starość. Odnośnie do choroby, nie wymaga się pewności ciężkiej choroby,
wystarczy jedynie prawdopodobieństwo takiego
stanu. W razie wątpliwości warto zasięgnąć rady
lekarza opiekującego się chorym. Sytuacją usprawiedliwiającą przyjęcie tego sakramentu jest bliskość operacji chirurgicznej, która najczęściej jest
spowodowana chorobą, wiążącą się z niebezpieczeństwem utraty życia. Sakramentu chorych można udzielać również dzieciom, które cechuje używanie rozumu (por. kan. 1004 §1 KPK), a więc mają co
najmniej 7 lat. Znaczy to m.in., że można im udzielić
tego sakramentu jeszcze przed przystąpieniem do I
K o m u n i i
Ś w i ę t e j .
Kolejnym motywem pozwalającym na przyjęcie
sakramentu chorych jest podeszły wiek. Osobom w
podeszłym wieku można udzielić sakramentu cho- ks. Benedykt Glinkowski „Przewodnik Katolicki”

