
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

"Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was 
należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosła-
wieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 

będziecie …” 
Jezus Chrystus ukazuje w dzisiejszej ewangelii dwie 
rzeczywistości: dobrą i złą, jasną i mroczną. Błogo-
sławi tym, którzy są ubodzy, głodni, zrozpaczeni i 
prześladowani. Wygłasza także groźne „biada” prze-
ciw tym, którzy są bogaci, najedzeni, weseli i podzi-
wiani. W świetle tych słów trzeba się przyjrzeć na-
szemu chrześcijaństwu. Czy nasze rozumienie Ewan-
gelii idzie w parze ze słowem Jezusa? Nawet bo-
wiem nam, uczniom Pańskim, niełatwo jest realizo-
wać wskazania Mistrza. Wolimy posiadać majętno-
ści, być nasyceni, radośnie i bezstresowo żyć w 
chwale tu, na ziemi! Już odebraliśmy swoją nagrodę, 
jeśli tak żyjemy! My musimy wybierać dobrowolnie 
nieprzywiązywanie się do bogactwa, do dogadzania 
zmysłom i ludzkiej pysze. Musimy być też gotowi dla 
Jezusa i Jego Ewangelii na wszelkie upokorzenia, 
przeciwności czy nawet szyderstwa. Gdy tak jak Pan 
Jezus będziemy brali na siebie troskę o wzrost króle-
stwa Bożego w nas i w naszych rodzinach, gdy tak 
jak On poświęcimy życie dla Ewangelii, wówczas do-
staniemy nagrodę nieskończoną, ponieważ „ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowie-
ka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Ta nagroda 
czeka, ale tam, w niebie, nie tutaj, na ziemi! Jeśli 
więc tutaj chcesz pochwał, zaszczytów, nasycenia, 
bogactwa, pychy, nie jesteś uczniem Jezusa z Naza-
retu! On był inny! On był pokorny, On pościł, On nie 
szukał pieniędzy, On nie chciał chwały swojej, ale 
Ojca, który jest w niebie.   Ks. J. Mastalski 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmo-
wania odbędzie się w następnym tygodniu 
28.02  o 17:00.  

2. Zachęcamy chłopców do wstępowania w 
szeregi ministrantów. Wystarczy po Mszy 
Św. przyjść do zakrystii i zgłosić chęć bycia 
ministrantem.  

3. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
grą na instrumentach dętych (młodzież, 
dorosłych) do wstępowania w szeregi  na-
szej 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 or-
kiestry.  

4. Caritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z 
Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza 
do wzięcia udziału w ogólnopolskim Tygo-
dniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem, którego obchody będą od-
bywały się w dniach 18 lutego – 24 lutego 
2019 r. Obchody mają zwrócić uwagę 
zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw 
oraz przynieść potrzebującym skuteczną 
pomoc. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
promowanie idei pomocy i zachęcanie Pa-
rafian, szczególnie tych, którym taka po-
moc jest szczególnie potrzebna do skorzy-
stania z możliwości otrzymania wsparcia 
prawnego i psychologicznego. W Centrum 
Pomocowym Caritas na ul. Fromborska od 
poniedziałku do piątku dyżur prawnika i 
psychologa w godz.: od 8.00 do 15.00. 

5. W sali św. Wojciecha można nabyć prasę 
katolicką.  

6. Zmarli nasi Parafianie: + Janusz Jodełko 
(78), Erna Urban (78), Stanisław Gołąb (66), 
Tadeusz Miklaszewski (88). Wieczny odpo-
czynek… 

 

 

 NOWY BISKUP PELPLIŃSKI 
Ojciec Święty mianował nowego biskupa 
pomocniczego diecezji pelplińskiej. Został 
nim ks. Arkadiusz Okroj, 51-letni proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie. 
Ks. Okroj jest doktorem teologii. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1992 r. Pracował w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpli-
nie jako ojciec duchowny i wykładowca teo-
logii duchowości. W diecezji jest moderato-
rem formacji kapłańskiej. Pełni ponadto 
funkcję przewodniczącego Podkomisji KEP 
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowa-
nego. 
 

Tydzień Pomocy Osobom 

 Pokrzywdzonym Przestępstwem,  
18 lutego – 24 lutego 2019 r. 

W tych dniach bezpłatne porady prawne 
oraz psychologiczne udzielane będą w: Cen-
trum Pomocowe Caritas im. Św. Jana Pawła 
II. Ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk 

Telefon: (58) 5113500.  Od poniedziałku do 
piątku dyżur prawnika i psychologa w godz.: 
od 8.00 do 15.00. 
 

Siódmy numer czasopisma "Galilea" 

W najnowszym numerze czasopisma diece-
zjalnego: „Galilea” opisano biblijne Jerycho - 
malowniczą oazę znajdująca się pomiędzy 
północnym brzegiem Morza Martwego, Jor-
danem i Jerozolimą. Autorzy pytają nie tylko 
o wydarzenia, które tam się rozegrały, ale 
również o uniwersalne, duchowe znaczenie 
tego miasta. Do obecnego wydania dołączo-
na została bardzo praktyczną mapę Ziemi 
Świętej z czasów Jezusa. Czasopismo do 
nabycia w sali św. Wojciecha. 

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.  

KONGRES  
EUROPA CHRISTII 

 

„Europa odchodzi od Chrystusa. 
Dlatego chcemy i wołamy, żeby 
Europa się ocknęła - powiedział w 
rozmowie z KAI ks. inf. Ireneusz 
Skubiś, inicjator ruchu Europa Chri-
sti. „Są nas miliony, a rządzi nami 
garstka ateistów, masonów, libera-
łów, dlatego trzeba, aby chrześcija-
nie się obudzili i stali się solidarni” - 
wyjaśnia. W czwartek (14.02) na 
Jasnej Górze rozpoczął się III Mię-
dzynarodowy Kongres Ruchu Euro-
pa Christi. Wydarzenia kongresowe 
odbędą się także w Czechach, na 
Słowacji, Ukrainie, Białorusi i Wę-
grzech. 
„Wobec problemów, jakie trapią 
Stary Kontynent, a są to przede 
wszystkim islamizacja, ateizacja, 
konsumpcjonizm, poprawność poli-
tyczna i gender, potrzeba na nowo 
odkrywać wartości chrześcijańskie. 
Stąd celem Ruchu Europa Christi 
jest powrót Europy do chrześcijań-
skich korzeni. Akurat dobrze mogą 
pomóc w tym kraje Europy 
Wschodniej, które wydają się moc-
niejsze w pielęgnowaniu przyjętych 
przez Cyryla i Metodego wartości. 
Mogą one wzmocnić całą Europę, 
także tę Zachodnią, która jest tro-
chę zbutwiała i zapomina o chrze-
ścijańskich korzeniach” – powie-
dział inicjator Ruchu Europa Christi. 
Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna. 



INTENCJE MSZALNE 18 02—.24.02. 2019 
PONIEDZIAŁEK   18.02 
6:30  + Jan Mazur w 1 r. śm.  
6:30  + Teresa Spik w m-c po pogrzebie 
7:00  + Jan Danilczyk (20) 
7:00  + Marian Hewało (18)  
7:30  + Dariusz Simiński (19) 
7:30  ++ Teofil Budych w 17 r. śm. oraz rodzice i 
rodzeństwo z obojga stron  
18:30  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek oraz 
Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek 
18:30  + Wiktor Stachowiak w 1 r. śm. 
WTOREK   19.02 
6:30  Dziękczynna za wysłuchanie próśb i powrót 
wnuka do zdrowia 
6:30  + Wiesław Jończak w m-c po pogrzebie 
7:00  + Jan Danilczyk (21) 
7:00  + Marian Hewało (19) 
7:30  ++ Teodozja i Franciszek oraz rodzice z obojga 
stron 
7:30  ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
18:30  ++ Eulalia Kruczkowska w 15 r. śm. i bliscy 
zmarli 
18:30  + Dariusz Simiński (20)  
ŚRODA   20.02 
6:30   + Dariusz Simiński (21) 
6:30   + Lech w 1r. śm., rodzice i rodzeństwo z oboj-
ga stron 
7:00   + Marian Hewało (20) 
7:00   ++ Józef, Anna, Jadwiga i zmarli z rodziny  
7:30   ++ Cecylia w 25 r. śm., jej mąż Władysław, 
rodzice z obojga stron  
7:30   + Marianna Kensz w 7 r. śm., intencja od mę-
ża i siostrzenicy  
18:30   + Paweł Lewczuk w 7 r. śm., syn Marek, ro-
dzice i teściowie 
18:30   + Jan Danilczyk (22) 
CZWARTEK    21.02   
6:30   + Dariusz Simiński (22) 
6:30   + Marianna Golanowska w m-c po pogrzebie 
7:00   + Marian Hewało (21) 
7:00   + Jan Danilczyk (23) 
7:30   ++Cecylia Ebel w 1 r. śm., Paweł i Jerzy Ebel, 
Gertruda i Antoni Plata 
7:30   ++ Jolanta Piłat w 14 r. śm. i zmarli z rodziny  
18:30   ++ Waldemar Pacuk w 28 r. śm., Maria i 
Andrzej Mielniczek, Henryk Kisiel, Mikołaj i Katarzy-
na Mielniczek oraz zmarli z rodziny Mielniczek i 
Henryk Rusiecki 

 

18:30   ++ Grzegorz Turzyński w 3 r. śm., Waleria 
Burandt w 67 r. śm. 
PIĄTEK   22.02   
6:30   + Jadwiga Ścibiorska w 1 r. śm. 
7:00   + Marian Hewało (22) 
7:00   ++ Katarzyna i Franciszek Pull, Marianna i 
Jan Narzyńscy 
7:30   + Jan Danilczyk (24) 
7:30   ++ Edwarda (ona), Aniela, Bożena, 
Edward, Jerzy Bukowski 
18:30  ++ Jarosław, Jacek, Rafał w 22 r. śm. 
wszystkich 
18:30  + Dariusz Simiński (23) 
SOBOTA    23.02  
6:30   + Marian Hewało (23) 
6:30   + Sławomir Kębłowski w 4 m-c po śmierci 
7:00   + Dariusz Simiński (24) 
7:00   ++ Henryka i Tadeusz Wycych  
7:30   + Jan Danilczyk (25) 
7:30   ++ Zbigniew Bielawski w 4 r. śm. oraz 
zmarli z rodziny 
18:30  + Józef w 1 r. śm., Bogusz 
NIEDZIELA   24.02   
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
8:00   ++ Róża Kędzierska w 21 r. śm. oraz jej 
mąż Jan 
9:30   + Mieczysław Potrykus w 1 r. śm. 
11:00  Za parafian 
12:30  ++ Erwin Miszker w 6 r. śm. oraz za dusze 
rodziców z obojga stron 
16:00  + Marian Hewało (24)  
19:00  + Dariusz Simiński (25) 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
6:30     + Rodzice z obojga stron, Józefa (ona), 
Anna, Alfons i Zygmunt 
8:30     + Jan Danilczyk (26) 
9:30     ++ Pelagia, Kazimierz, Stanisław, i zmarli 
z rodziny 
11:00   Dziękczynna z okazji 40-tej rocznicy ślu-
bu Wiesławy i Zenona z prośbą o zdrowie i opie-
kę Matki Bożej dla nich oraz dla dzieci, wnuków 
i rodziny  
12:30   ++ Tadeusz Soczyński w 10 r. śm., rodzice 
z obojga stron, Mirosław, Ryszard, Maciej i Rafał 

Objawienia w Akicie 
Papież Franciszek sanktuarium maryjne w Akicie 
wybrał jako jedno z dziesięciu na świecie, które 
wezwane są do szczególnej modlitwy w intencji 
pokoju na Bliskim Wschodzie. Prośba o zaprzestanie 
wojny wpisuje się w orędzie Matki Bożej, przekaza-
ne przed 46 laty. Treść przesłania jest zaskakująca. 
Maryja ostrzegła w objawieniach, że jeśli nie prze-
staniemy grzeszyć, Bóg ześle ogień, który zmiecie z 
powierzchni ziemi wielką część ludzkości. Matka 
Boża orędzie w Akicie przekazała siostrze Agnes 
Katsuko Sasagawie. Urodziła się ona w 1931 roku, 
jest Japonką i pochodzi z buddyjskiej rodziny. Żyje, 
choć nie kontaktuje się ze światem zewnętrznym i 
nie mieszka w Akicie. W wieku 19 lat została sparali-
żowana na skutek źle dokonanego znieczulenia. W 
czasie wieloletniego leczenia w szpitalu poznała 
siostrę zakonną, która tam pracowała. Dzięki niej w 
wieku 33 lat przeszła na chrześcijaństwo. Po przyję-
ciu chrztu została całkowicie uzdrowiona. Podjęła 
działalność katechetyczną, którą musiała przerwać, 
ponieważ ogłuchła. Lekarze stwierdzili stałe kalec-
two, bez szans na wyleczenie. W czasie objawień 
anioł obiecał Agnes uzdrowienie. Stało się tak w 
1982 roku. Odzyskanie słuchu potwierdził ten sam 
doktor, który orzekł wcześniej trwałą głuchotę. Po 
utracie słuchu Sasagawa postanowiła podjąć życie 
konsekrowane. Trafiła do zgromadzenia służebni-
czek Eucharystii, których klasztor znajduje się w 
Akicie. Miejscowość ta leży na wyspie Honsiu nad 
Morzem Japońskim.  

  Maryjnym objawieniom w Akicie towarzy-
szyły nadprzyrodzone zjawiska. Pierwsze miało 
miejsce w maju 1973 roku. Ponieważ w klasztorze 
nie było na stałe księdza (nie ma go w nim do dziś), 
siostry uzyskały zezwolenie na otwieranie taberna-
kulum, aby adorować Najświętszy Sakrament. Gdy 
rankiem s. Agnes otworzyła szafkę ze znajdującą się 
tam Hostią, ze środka wydobyło się intensywne 
światło. Sytuacja powtarzała się przez kilka dni, inne 
siostry nie widziały jednak tego blasku. Dwa miesią-
ce później na lewej dłoni s. Agnes pojawiła się mała 
rana w kształcie krzyża, która została uznana za 
rodzaj stygmatów. Sączyła się stamtąd krew. (…) W 
styczniu 1975 roku w czasie sprzątania kaplicy jedna 
z sióstr zobaczyła, że podstawa figury jest mokra – z 
oczu Maryi płynęły zły. Zjawisko to powtórzyło się 
101 razy, trwało do września 1981 roku. Miejscowy 

biskup Jan Shojiro Ito, który był świadkiem czterech 
łzawień, oddał ciecz do zbadania. Profesor Sagisaka, 
specjalista medycyny sądowej na Uniwersytecie 
Akita, stwierdził, że jest ona dokładnie taka sama 
jak ludzkie łzy.  

Nadprzyrodzone zjawiska towarzyszące objawie-
niom mają przykuć uwagę – najważniejsza jednak 
jest ich treść. Maryja zwróciła się do s. Agnes tylko 
trzy razy. W pierwszym orędziu wezwała do modli-
twy dla wynagrodzenia za grzechy ludzi. Prosiła też, 
aby modlić się za papieża, biskupów i prezbiterów. 

W drugim orędziu Matka Boża zwróciła uwagę, że 
„wielu ludzi na świecie zadaje Bogu cierpienia”. 
Dlatego aby złagodzić Jego gniew, potrzebne są 
dusze, które Go pocieszą. „Pragnę wraz z moim 
Synem dusz, które przez cierpienia i ubóstwo wyna-
gradzać będą za grzeszników i niewdzięczników. 
Ojciec niebieski przygotowuje wielką karę dla całej 
ludzkości, by świat mógł poznać Jego gniew”. Mary-
ja ujawnia też, że dla złagodzenia gniewu Pana Boga 
wiele razy wraz ze swym Synem interweniowała, 
zapobiegając nieszczęściom. Podkreśliła, że 
„modlitwy, pokuta i mężne ofiary mogą złagodzić 
gniew Ojca”. 

 Największe poruszenie wzbudza trzecie orę-
dzie:  „Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie po-
prawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. 
Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna 
z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i 
unicestwi większą część ludzkości, dobrych na rów-
ni ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wier-
nych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że 
będą zazdrościć umarłym. Działanie szatana prze-
niknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie 
można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się 
innym kardynałom i biskupów występujących prze-
ciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, 
będą wyszydzani i prześladowani przez swych 
współbraci. Świątynie i ołtarze będą plądrowane. 
Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompro-
mis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby 
konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Diabeł bę-
dzie występował szczególnie przeciwko duszom 
poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest 
myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli zwiększy się 
liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich 
przebaczenia”.   
Tekst  zaczerpnięto z „Gościa Niedzielnego”  nr 6/2019 


