OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE

BIULETYN PARAFII

1. W dniu dzisiejszym przed kościołem
wolontariusze i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas prowadzą kwestę w ramach akcji „Żonkil – POLA NADZIEI NA POMORZU
2019”. Ma ona na celu wsparcie działalności Trójmiejskich Hospicjów.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy
piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o
godz. 17:00, dla młodzieży o godz. 19:30.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego
Postu o 18:00.
3. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w czwartek (11.04) o godz.
17.00 w salce św. Jacka.
4. Msza św. zbiorowa za zmarłych wyjątkowo w przyszłym tygodniu, w Wielką
Środę o 8.00.
5. W środę (10.04) o 16:30 próba dla dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii Św. Dzieci ustawiają się przed kościołem, a w sobotę (13.04) o godz. 8.30 spowiedź św. dla dzieci.
6. Dzisiaj dzieci ze scholii „Różańcowe
Nutki” prowadzą kiermasz wielkanocny, z
którego dochód będzie przeznaczony na
dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu
dzieci.
7. W przyszłą niedzielę do wszystkich skarbon w górnym i dolnym kościele będzie
można złożyć ofiarę na kwiaty do „grobu
Pańskiego”.
8. Prasa katolicka do nabycia w Sali św.
Wojciecha.
Zmarli nasi parafianie: + Ryszard Hodowany (66), Daniela Markowska (72), Wiesława Starobrat (84). Wieczny odpoczynek…

Od dzisiaj zapraszamy na nauki dla dorosłych codziennie, do czwartku włącznie o 9:00, 18:00 i 21:00.
Nauki dla dzieci ze szkoły podstawowej
(od przyszłego poniedziałku do środy
włącznie) klasy 1-3 o 10.00, klasy 4-6 o
11:00, klasy 7, 8 oraz gimnazjum o
12:00.
Msza św. z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych w piątek o
10:00.
*Rekolekcje poprowadzą ojcowie redemptoryści . Transmisję z wieczornych
Mszy św. będzie można zobaczyć w internecie na naszej stronie parafialnej.

NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku

SAKRAMENT POKUTY
Spowiedź od poniedziałku do czwartku
od 8:30 i od 18:00
(podczas nauk rekolekcyjnych)
GDAŃSKA DROGA KRZYŻOWA
Wspólnota gdańskich Dominikanów i działającego przy klasztorze Duszpasterstwa Akademickiego „Górka”
pragnie zaprosić na Gdańską Drogę
Krzyżową ulicami Starego Miasta.
Gdańska Droga Krzyżowa, jak co
roku, odbędzie się w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 12 kwietnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00 na
Długim Targu przy Zielonej Bramie, a
zakończy się pod pomnikiem Poległych
Stoczniowców ok. godz. 20.30.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

SUMIENIE POD KRZYŻEM

Faryzeusze przyprowadzili kobietę do Jezusa jak
do surowego sędziego, a spotkali przebaczenie i
miłosierdzie. Po ich odejściu Jezus okazuje cudzołożnicy miłosierdzie i wzywa ją do nawrócenia i
zaniechania grzechu. Dla Niego liczy się nie tyle
ludzka sprawiedliwość, co miłość. A bardziej miłuje ten, któremu więcej przebaczono. Termin
„Panie”, jakim zwraca się ona do Jezusa, wskazuje na jej skruchę i wiarę w Tego, który ma moc
zbawienia nawet największego grzesznika. W Janowej perykopie, jak zauważa Silvano Fausti,
„ujawnia się konflikt, centralny w życiu Jezusa”,
między ludźmi stojącymi na straży Prawa i słusznie potępiającymi wszelkie przejawy zła a prawodawcą, którym jest Bóg Ojciec i Jego bezwarunkowe przebaczenie. Scena z niewiastą to zwycięstwo Miłości nad nienawiścią; łaski nad grzechem; prawdy nad kłamstwem. Wrażliwość Jezusa wobec grzesznika i wskazanie na ludzką godność jest istotną cechę Jego zbawczego działania.
On nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył. Odnosząc to ewangeliczne przesłanie do
nas, należy podkreślić naszą grzeszność, od której
nikt nie jest wolny, w zetknięciu ze świętością
Boga. Nasz grzech powinien uświadamiać nam
nie tylko ułomność naszej natury, lecz być miejscem spotkania się z przebaczeniem i Miłością
samego Boga. Wielki Post pozwala nam w codziennym zabieganiu za chlebem, pieniądzem i
tanią sensacją odnaleźć drogę do Boga, który
wciąż mówi do każdego nas: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

W młodym wieku porzucił rodzinę.
Imponowali mu przestępcy, wkrótce
został jednym z nich. Kilkakrotnie
trafiał do więzienia. Nie utrzymywał
kontaktów z rodzicami, ale oni nie
zapomnieli o nim. Jego ojciec, leżąc
już na łożu śmierci, wezwał go do
siebie. Przyjechał, spodziewając się
pretensji. Zamiast tego usłyszał od
ojca: "Przebaczam ci" Rozpłakał się.
Prosto od ojca poszedł do kościoła.
Wyspowiadał się, zmienił całkowicie
swoje życie.
Być może coś podobnego przydarzyło
się setnikowi pod krzyżem. Ewangelista Łukasz zanotował, że gdy krzyżowano Jezusa, On mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".
Na zło i nienawiść Chrystus odpowiadał miłością i przebaczeniem.
Jezus jednym słowem potrafi przemienić człowieka, jeśli tylko ten człowiek chce takiej przemiany. Jeśli pozwoli, aby jego sumienie ruszyło dobro i miłość. Tak jak ruszyło sumienie
setnika pod krzyżem.
Dzisiaj w biuletynie dodatek: rachunek sumienia, który pomoże przygotować się do spowiedzi wielkanocnej.

INTENCJE MSZALNE 08 04—.14.04. 2019
PONIEDZIAŁEK 8.04
6:30 + Czesław Miech (21)
6:30 O szczęśliwą operację i cudowne uzdrowienie dla
Lucyny
7:00 ++ Stanisław Krefta w 19 r. śm., Zbigniew, Regina,
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
7:00 + Krystyna Sowińska w m-c po poogrzebie
7:30 ++ Alicja Morus, Zofia Kostrzewa
7:30 ++ Edward Gajtowski w 7 r. śm. i zmarli z rodzin z
obojga stron
9:00 ++ Marianna, Władysław, Roma
18:30 ++ Jan Luba w 5 r. śm., Honorata i Stefan Sokołowscy
18:30 ++ Zmarli z rodziny Figurów i Kunikowskich
WTOREK 9.04
6:30 + Czesław Miech (22)
6:30 ++ Anna, Edmund, Piotr Brzezińscy, Mirosław Trela
7:00 + Zenon Dyczkowski w m-c po pogrzebie
7:00 ++ Eugeniusz, Mieczysław, Józef, Maria Narloch,
Brunon, Apolonia Elas
7;30 ++ Wanda i Franciszek Wenta oraz Henryk Kaczmarek
i Grażyna Zielińska
7:30 ++ Wiktor, Józefa (ona), Berta, Sabina, Anna i Antoni
9:00 ++ Helena Mielecka w 2 r. śm. i zmarli z rodziny Mieleckich i Dębińskich
18:30 ++ Zofia i Zdzisław Milewscy
18:30 + Władysław Gołębiewski
ŚRODA 10.04
6:30 + Czesław Miech (23)
6:30 ++ Jerzy Purzycki w 40 r. śm., Mirosław Purzcki w 39 r.
śm.
7:00 ++ Ludwik Jastalski, Kazimierz Kochaniec i zmarli z
rodzin
7:00 ++ Teresa Spik, Anna Łazaronek, Józefa Makarewicz
7:30 ++ Rodzice i rodzeństwo z rodzin Pałys i Dulskich
7:30 ++ Józefa (ona) Jelińska w 5 r.śm., Leon, Stefan i
Emilia
9:00 ++ Edward Lewandowski w 2 r. śm., Anna Lewandowska
18:30 ++ Zofia Bobke w 15 r. śm., Jan Muszyński i Ewa
Grzymska
18:30 + Kazimierz Głowniak w 1 r. śm.
CZWARTEK 11.04
6:30 + Czesław Miech (24)
6:30 + Ryszard Gołaszewski w m-c po pogrzebie
7:00 Dziękczynno błagalna w intencji małżonków Piotra i
Anny oraz syna Ignacego
7:00 ++ Józef i Leokadia Maciejewscy, Stanisław i Anastazja Mysiorscy
7:30 ++ Ewa Iwańczuk w 3 r. śm., Feliks Iwańczuk w 41 r.
śm., zmarli rodzice i rodzeństwo
7:30 ++ Jadwiga i Feliks Siluk i zmarli z rodziny
8:00 ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych
9: 00 + Bogumił Wielgolaski w 1 r. śm.

18:30 Z prośbą o nowe powołania da wspólnoty miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
18:30 ++ Stanisława Szmul w 5 r. śm. oraz rodzice z
obojga stron
21:00 ++ Teresa Sójkowska w 1 r. śm., Jerzy Sójkowski
w 16 r. śm.
PIĄTEK 12.04
6:30 + Czesław Miech (25)
6:30 + Maria Schiek (Szek) w m-c po pogrzebie
7:00 Z prośbą o uleczenie duszy i ciała, i pojednanie
się z żoną syna Wojciecha
7:00 O nawrócenie Eugeniusza
7:30 61 lat małżeństwa Janiny i Huberta Świeczkowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
7:30 ++ Rodzice i bracia z obojga stron
10:00 Za chorych parafian
18:30 + Kornelia Rutkowska w 2 r. śm.
18:30 ++ Piotr Granat w 1 r. śm. i zmarli z rodziny
SOBOTA 13.04
6:30 O wieczny pokój duszy małżonków Katarzyny i
Michała oraz wszystkich bliskich z obojga stron
6:30 O pokój duszy za małżonków: Józefa i Marty oraz
wszystkich bliskich z obojga stron
7:00 + Aleksy w 4 r. śm.
7:00 O Boże błogosławieństwo dla Pawełka i wszystkich jego bliskich
7:30 + Czesław Miech (26)
7:30 ++ Henryk Chabowski w 5 r. śm. i rodzice z obojga stron
18:30 ++ Wiesława (ona) Gajowniczek w 8 r. śm.,
Mieczysław Gajowniczek
NIEDZIELA 14.04 GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 ++ Krystyna Czerwińska, Józef Krzystyniak, Longin Czerwiński
8:00 ++ Emilia, Jan, Zbigniew, Damian, Bogdan i Zofia
9:30 ++ Dymitr, rodzice, teściowie i rodzeństwo z
obojga stron
11:00 Za parafian
12:30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla rodziny Brzezińskich
12:30 60-lecie ślubu: Krystyna i Stanisław Wendt z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
jubilatów i całej rodziny
16:00 ++ Jerzy w 4 r. śm. oraz zmarli z rodziny
19:00 W intencji Cyryla w 18-te urodziny
DOLNY KOŚCIÓŁ 8:00 + Czesław Miech (27)
9:30 + Przemysław Grzegorczyk w 8 r. śm.
11:00 Za duszę zmarłego Mieczysława w 21 r. śm.,
rodziców z obojga stron, braci i bratowe z prośbą o
życie wieczne dla nich
12:30 ++ August w 10 r. śm., Henryk w 1 r. śm. i zmarli z rodziny

Zasady konserwacji sumienia
Król Salomon słynął z mądrości, a jednak zgłupiał. Ten, który wystawił Bogu wspaniałą świątynię, zaczął na stare lata palić kadzidełka bożkom.
Jego sumienie jakby się zacięło. Co robić, aby
uniknąć podobnej katastrofy? Pan Jezus zwraca
uwagę na niebezpieczeństwo uszkodzenia sumienia. Napomina: "Światłem ciała jest oko. Jeśli
więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało
będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore,
całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc
światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże
wielka to ciemność!" (Mt 6,22-23). Sumienie, jak
każdy delikatny instrument, wymaga odpowiedniej troski i konserwacji. Katechizm Kościoła
stwierdza, że wychowywanie sumienia jest zadaniem całego życia. Ty jesteś tym człowiekiem.
Człowiek ciągle doświadcza niszczącej siły grzechu. Groźba znieczulenia sumienia nie omija
nikogo, nawet ludzi wyrobionych duchowo. Niezwykle pouczająca jest historia grzechu króla
Dawida. Był człowiekiem wewnętrznie uczciwym, pobożnym i prawym. Kiedy jednak wpadł
w sidła namiętności, jego sumienie przestało
działać. Cudzołóstwo z piękną Batszebą pociągnęło za sobą kolejne grzechy. Kiedy Batszeba
poczęła syna, król usiłuje zatrzeć ślady swojego
grzechu. Posługuje się kłamstwem, intrygami, a
kiedy te nie przynoszą efektu, ucieka się do
zbrodni. W białych rękawiczkach zabija Uriasza,
męża Batszeby. Grzech odbiera mądremu królowi zdrowy rozsądek, zaślepia go, uruchamia prymitywny mechanizm obronny. Konieczny jest
wstrząs sumienia. Prorok Natan przychodzi do
pogubionego króla i opowiada mu "neutralną"
przypowieść o bogaczu, który dotkliwie skrzywdził biednego człowieka. Dawid słusznie oburza
się na bogacza. "Winien jest śmierci" - woła.
Wtedy Natan wypowiada słowa, które budzą z
letargu królewskie sumienie. Słowa ostre jak
miecz: "Ty jesteś tym człowiekiem". Sumienie
ruszyło. Dawid uznaje swój grzech, odrzuca
kłamstwo, wraca do prawdy. Układa przejmujący Psalm 51. Czego uczy ta historia? Po pierwsze
tego, że nawet bardzo wrażliwe sumienie może
się zaciąć, że nie ma jakiejś stuprocentowej
ochrony przed utratą moralnej orientacji. Nie

należy nigdy ufać własnej sile. Nawet pokonane
pokusy, liczne zwycięstwa w walce z grzechem
nie gwarantują dożywotniej sprawności sumienia. Po drugie, kiedy utracimy tak jak Dawid
zdolność oceny samych siebie, kiedy w tryby
sumienia dostanie się piasek grzechu, który je
skutecznie zablokuje, konieczna jest pomoc z
zewnątrz. Nie da się wyciągnąć z bagna samemu, ciągnąc się za włosy. Niezbędny jest prorok
(spowiednik, przyjaciel, bliski), który powie mi:
"Ty jesteś tym człowiekiem!". Od prymitywu do
dojrzałości. Dojrzewanie sumienia włączone jest
w cały proces wychowania człowieka. W kształtowaniu sumienia istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Wiele zależy od środowiska,
w którym człowiek wzrasta - rodziny, szkoły,
autorytetów, mass mediów itd. Dziecko dokonuje wartościowania, kierując się zasadą przyjemności. Dobrem jest to, co sprawia przyjemność,
złem to, co sprawia przykrość, ból. W prymitywnej formie sumienia dominuje poczucie winy, lęk
przed karą, zło jest pojmowane głównie jako
przekroczenie zakazu. Elżbieta Sujak akcentuje,
że najważniejszym procesem jest "wyzwolenie
się sumienia spod zasady dobrego samopoczucia". Istotną rolę odgrywa uznanie autorytetów,
rezygnacja z buntu, z dążenia do anarchicznego
nieskrępowania, uznanie zależności od prawa.
Człowiek stopniowo uczy się wartościowania.
Jest coraz bardziej świadomy granic, których
naruszać nie wolno. Uczy się akceptacji własnej
winy. Dojrzałość sumienia oznacza, że człowiek
nie szuka już winnych zła na zewnątrz, ale w
sobie. Zaakceptowana wina staję się skruchą,
która rodzi pragnienie naprawy krzywdy i przemiany siebie samego. W człowieku rozbudza się
stopniowo dążenie do dobra. Pokonywaniu nieuchronnych rozczarowań służy odkrycie prawdy,
że tylko Bóg jest dobry. On jest źródłem i pełnią
dobra. Nie należy lekceważyć psychologicznych
aspektów dojrzewania sumienia. Stara zasada
mówi bowiem, że łaska buduje na naturze. Nie
można jednak wszystkiego sprowadzić do psychologii. Sumienie to przecież tajemnica działania Bożego w nas. Ostateczny kształt sumieniu
nadaje wiara religijna. Tygodnik "Gość Niedzielny" Nr 13 - 1
kwietnia 2007r.

