OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we wtorek
(26.02) o godz. 19.00 w dolnym kościele.
2. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w czwartek (28.02) o
17:00.
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. Godzinki ku czci Matki Bożej o
8.00.
4. Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w
najbliższą sobotę (02.03), za wyjątkiem Ks.
Tomasza, który swoich chorych odwiedzi
tydzień później (9.03).
5. Z tyłu kościoła znajdują się tablicę, na których można zapoznać się z działalnością Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zachęcamy do
zapoznania się i przekazania 1% na Caritas
Gdańsk. Na ulotkach znajdziemy instrukcję
jak przekazać 1%.
Pan Organista zaprasza wszystkich dorosłych obdarzonych zdolnością słuchu muzycznego i umiejętnością śpiewu do współtworzenia Liturgicznej Scholi Parafialnej.
Próby odbywają się w czwartki o 19.15 w
Sali św. Maksymiliana (wejście pod schodami).
7. Msza św. w intencji Ks. prał. Jana Majdera
w 20 rocznice śmierci zostanie odprawiona
w poniedziałek (25.02) o 7:30 i 18.30 w dolnym kościele.
8. Zmarli nasi Parafianie: + Wiesław Witkowski (79), Wiesław Wódkiewicz (58), Stefania Szoppe (98), Danuta Ziętkiewicz (83),
Ryszard Kośko (75), Danuta Waśniewska
(75), Leon Szczęsny (91), Ignacy Urbański
(79), Stefan Owczarek (71), Teresa Leśniewska (80).

ŚP. Ks. Franciszek Cybula
urodził się 10 sierpnia 1940 r. w Gdańsku.
Dzieciństwo i młodość spędził na Kaszubach. Studia seminaryjne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji
Chełmińskiej w Pelplinie (1961-1963) oraz
w Biskupim Seminarium Duchownym w
Gdańsku Oliwie (1964-1967). Święcenia
kapłańskie przyjął 11 czerwca 1967 r. w
Bazylice Mariackiej w Gdańsku z rąk Biskupa Edmunda Nowickiego. Posługę wikariusza pełnił w wielu parafiach m.in.. parafii
pw. NMP Królowej Różańca Świętego w
Gdańsku Przymorzu, aż do 1982 r., kiedy
został ustanowiony diecezjalnym duszpasterzem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele NSJ w
Gdańsku Wrzeszczu. W tym samym czasie
został ustanowiony kapelanem Zespołu
Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych
w Gdańsku Wrzeszczu. Powołany został
także do pełnienia funkcji Diecezjalnego
Duszpasterza Służby Zdrowia, którą sprawował do 1991 r. W 1988 r. został ustanowiony
proboszczem
parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie. Od 1990 do 1995 r. pełnił
funkcję kapelana przy Urzędzie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.
Później jako rezydent zamieszkał w Gdańsku Oliwie, gdzie aktywnie pomagał i
wspierał duszpasterstwo przy parafii archikatedralnej. Ostatnie lata życia spędził na
Kaszubach zamieszkując w domu rodzinnym w Gowidlinie. W kapłaństwie przeżył
51 lat. Ks. prałat Franciszek Cybula zmarł
po długiej i ciężkiej chorobie w nocy 21.02
w szpitalu w Kartuzach. Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. ks. prałata sprawowana będzie w kościele parafialnym pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Gowidlinie (diecezja pelplińska) w
poniedziałek, (25.02) o g. 11.00. Spocznie
na cmentarzu przy kościele parafialnym.

BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Żyjemy w świecie, w którym ludzie w rozmaity
sposób układają swoje życie, ale w znacznym stopniu
patrzą na nie przez pryzmat zysku. Człowiek zakłada
przedsiębiorstwa, ma w nich udziały, składa pieniądze do banku i liczy na to, że wszelkie tego typu działania będą procentować. Jedni są w tym bardzo wyszkoleni i drogą zarówno rzetelności, jak i nieuczciwości rzeczywiście zyskują. Drudzy nie są tak operatywni, a wobec nieuczciwości czują się bezradni. W
tym kontekście warto dzisiaj dostrzec, usłyszeć i zrozumieć, a nade wszystko zastosować to, co do nas
mówi Bóg. Przede wszystkim trzeba, aby do każdego
z nas dotarła rewelacyjna prawda o tym, że najlepiej
prosperującym przedsiębiorstwem na świecie jest
Kościół katolicki. Temu, kto autentycznie do niego
przynależy, kto wie, jakim skarbem dysponuje i jakie
ma możliwości obrotu wartościami, które się w nim
znajdują, przynosi on największe zyski. Świadomy
członek Mistycznego Ciała Chrystusa odkrywa, że ma
wprost nieograniczone możliwości zysku i – co nie
podlega żadnej wątpliwości – może przenieść to
wszystko w wieczność. Pan Jezus mocno to podkreśla
w tym ostatnim zdaniu, które usłyszeliśmy:
„Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6,38). Oświadcza wyraźnie, że wszystkie nasze ziemskie poczynania będą na końcu życia podsumowane. Nie chodzi o to, żeby kogoś niepokoić, ale
żeby każdy człowiek, mając to na uwadze, umiał w
życiu mądrze inwestować i wiedział, gdzie należy lokować swoje udziały. Pan Jezus dzieli się tym ze swoimi uczniami, którzy Mu uwierzyli i przyjęli z Jego rąk
to, co im dał. A co On nam daje? Mówi wprost:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).
Ks. K. Skwierawski

SPOWIEDŹ ŚW
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny: „Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają
szukać pociech, to jest w trybunale
miłosierdzia [czyli w sakramencie
pokuty]; tam są największe cuda,
które się nieustannie powtarzają.
Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też
składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić
do stóp zastępcy Mojego z wiarą i
powiedzieć mu nędzę swoją, a cud
miłosierdzia Bożego okaże się w
całej pełni. Choćby dusza była jak
trup rozkładająca się i choćby po
ludzku już nie było wskrzeszenia, i
wszystko już stracone – nie tak jest
po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z
tego cudu miłosierdzia Bożego; na
darmo będziecie wołać, ale będzie
już za późno”.
Od przyszłej niedzieli, z racji Rozpoczynającego się Wielkiego Postu
w Biuletynie Parafialnym prezentować będziemy krótkie katechezy
dotyczące sakramentu pokuty,
które mają na celu przypomnienie
podstawowych prawd dotyczących
tego właśnie sakramentu oraz pomóc w rachunku sumienia przed
spowiedzią wielkanocną.

INTENCJE MSZALNE 25 02—.03.03. 2019

PONIEDZIAŁEK 25.02
6:30 + Marian Hewało (25)
6:30 + Stanisław Rybiński m-c po pogrzebie
7:00 + Jan Danilczyk (27)
7:00 Dziękczynna z okazji 57. rocznicy sakramentu
małżeństwa Heleny i Zdzisława z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej
rodziny
7:30 + Dariusz Simiński (26)
7:30 + Ks. Prałat Jan Majder w 20 r. śm.
18:30 + Ks. Prałat Jan Majder w 20 r. śm.
18:30 ++ Maria i Henryk Chrzanowscy
WTOREK 26.02
6:30 + Dariusz Simiński (27)
6:30 ++ Zygmunt, Andrzej
7:00 + Jan Danilczyk (28)
7:00 + Marian Hewało (26)
7:30 ++ Franciszek, Janina, rodzice z obojga stron,
Józef, Zygmunt i Janina
7:30 + Arkadiusz
18:30 ++ Jan Majder oraz zmarli z rodziny Majderów i Zacharskich
18:30 + Jan Pyda w 1 r. śm.
ŚRODA 27.02
6:30 + Gerard Radomski m-c po pogrzebie
6:30 + Henryka Ignatowska m-c po pogrzebie
7:00 + Dariusz Simiński (28)
7:00 + Mariusz Hewało (27)
7:30 + Jan Danilczyk (29)
7:30 ++ Piotr w 20 r. śm., rodzice z obojga stron,
bracia i dziadkowie
18:30 ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia:
Brunon, Paweł, Bernard, Norbert, Franek
18:30 ++ Jadwiga Hoppe w 7 r. śm. i zmarli rodzice
z obojga stron
CZWARTEK 28.02
6:30 + Mariusz Hewało (28)
6:30 + Aleksandra Malinowska-Hlebowicz m-c po
pogrzebie
7:00 + Dariusz Simiński (29)
7:00 ++ Janina Mikoś w 10 r. śm., rodzice: Maria i
Józef
7:30 ++ Jakub, Wanda, Franciszek, Zygfryd, Ryszard, Krzysztof Fedak
7:30 + Aleksander Mierzwicki, rodzice: Władysława
i Kazimierz
18:30 + Jan Danilczyk (30)
18:30 + Syn Damian

PIĄTEK 1.03
6:30 + Halina Wójcik m-c po pogrzebie
6:30 + Jan Guzmann m-c po pogrzebie
7:00 + Marian Hewało (29)
7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Barbary w dniu jej urodzin
7:30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Jezusowemu za grzechy własne, naszych rodzin,
Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30 + Ryszard Kołodziejak (1)
18:30 + Dariusz Simiński (30)
18:30 ++ Rodzice: Cecylia i Brunon
SOBOTA 2.03
6:30 + Elza Kowalska w 1 r. śm.
6:30 + Marianna i Czesław, rodzice z obojga str.
7:00 + Ryszard Koładziejak (2)
7:00 ++ Jadwiga i Walerian oraz Wanda i Stanisław
7:30 O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z naszej parafii
7:30 + Marian Hewało (30)
7:30 + Zdzisław Fąfara w m-c po pogrzebie
18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę,
Radio Maryja, TV Trwam, dzieła przy nim powstałe i O. założyciela Tadeusza Rydzyka
NIEDZIELA 3.03 GÓRNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Jan Skrzypek w 3 r. śm. oraz córka Maria
9:30 + Jerzy Markowski w 6 r. śm.
11:00 Za parafian
12:30 ++ Żona Stefania Jasionek w 30 r. śm.,
siostra Stanisława, bracia: Stanisław, Stefan, Jan,
rodzice: Marianna i Aleksander
16:00 ++ Ludwika Loryńska w 3 r. śm., rodzice z
obojga stron
19:00 ++ Jan Krzeczkowski w 2 r. śm., Julia i Stanisław
DOLNY KOŚCIÓŁ
6:30 ++ Antoni i Ewa oraz zmarli z obojga stron
8:00 ++ Gertruda, Antoni, Stanisław , Brygida,
Mieczysław, Edmund
9:30 ++ Magdalena i Piotr, Maria i Józef
11:00 + Ryszard Kołodziejak (3)
12:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i zdrowie dla Marianny Kądziela z okazji 90
urodzin

Zanik poczucia grzechu
we współczesnym świecie
Wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa
przywraca wolność, uzdalniając do nowego
początku. Dlatego też elementem istotnym
pójścia za Chrystusem było rozpoznanie się
jako grzesznik kochany przez Pana Boga miłością niewiarygodną i darmową, na którą
nikt nie jest w stanie niczym sobie zasłużyć.
Fakt ten w chrześcijanach przez pokolenia
budził wiarę i zapraszał do wdzięczności.
Dlatego też św. Paweł mógł w oparciu o
swoje własne doświadczenie głosić, że
„Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić
grzeszników, spośród których ja jestem
pierwszy” (1 Tm 1, 15). Z tego też względu
wielu autentycznych i świętych chrześcijan,
zbliżając się do tajemnicy Chrystusa, miało o
sobie odwagę mówić, że są wielkimi grzesznikami. Na przykład św. Katarzyna ze Sieny
powiadała o sobie: „jestem zero plus
grzech”; św. Franciszek dziękował Bogu w
Testamencie za okazywane mu przez całe
życie miłosierdzie, zwłaszcza, że wielokrotnie miewał pokusy, by zdradzić Chrystusa;
natomiast św. Filip Neri, poznając dogłębnie
prawdę o sobie, modlił się każdego dnia:
„Panie, nie ufaj Filipowi”. Iluż chrześcijan na
Wschodzie powtarzało nieustannie modlitwę: „Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się
nade mną, grzesznikiem”. Oni wszyscy, jeśli
mogę tak powiedzieć, oddychali przebaczeniem grzechów.
Dzisiaj słowo „grzech” zniknęło ze
słownika mowy codziennej. Na próżno go
szukać w podręcznikach socjologii, poradnikach psychologicznych, albo w magazynach
ilustrowanych dla nowoczesnych kobiet czy
mężczyzn. O grzechu nie rozmawia się już w
debatach publicznych, czy wynurzeniach
prywatnych. Nikt go w nowoczesnym społeczeństwie nie traktuje poważnie, chyba że

tylko po to, by dodać jakiemuś przeżyciu
pikanterii, traktując go jako bodziec do zwiększenia przyjemności. Znudzony, syty człowiek wciąż szuka transgresji, przekraczania
norm obyczajowych czy wychodzenia poza
standarty dobrego smaku, dla szoku, dreszczyka, adrenaliny. To co do niedawna było
grzechem, dziś stało się problemem,
błędem lub chorobą. A więc należy się do
tego odnieść ze zrozumieniem, niemal czułością. W ubiegłym wieku freudyzm, a dziś
jeszcze genetyka z góry usprawiedliwiają w
człowieku pęd do nadużywania norm. Niegdyś pił, bo nie dbał o charakter, dziś pije,
bo jest „obciążony genetycznie”, a ponadto
żyje w stresogennym otoczeniu. Kiedyś cudzołożył, bo przestał kochać swoją żonę i nie
robił rachunku sumienia, dziś chodzi do
agencji lub uprawia internetowy seks, bo
miał nadopiekuńczą matkę. To co dawniej
było lenistwem i gnuśnością, dziś staje się
zespołem wyuczonej bezradności. Człowiek
nie jest winny, jest ofiarą.
Złem nie jest już to, co niszczy więź
życiodajną z Bogiem i narusza obiektywny
porządek natury, ale to co przeszkadza samorealizacji: „Jasiu, przestań bić babcię, bo
się spocisz”. W pokoleniu „ego” największym przestępstwem jest to co nie pozwala
ci zrobić kariery, dojść do sławy, co psuje
twoje zdrowie czy zanieczyszcza środowisko
naturalne. W katalogu nowoczesnych grzechów odnajdziemy na przykład otyłość (nie
uprawiasz joggingu), niedbałość o własny
wizerunek (nie występujesz w „Idolu”), nieodpowiedzialność (nie stosujesz antykoncepcji). Zaś największym balastem na drodze do kariery zawodowej jest dziecko
(urlop macierzyński). Ponadto, niemowlak
zanieczyszcza środowisko naturalne
(pampersy, wrzaski). Fragment książki: „Nie
umrzeć za żcia”

