
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Zdecydowanie łatwiej jest wyrażać swoje poglą-

dy, kiedy wokół siebie mamy ludzi podzielających 

nasze przekonania. Demonstracje, marsze, pikie-

ty mają większą siłę oddziaływania. W grupie z 

reguły jesteśmy odważniejsi. Zawsze to raźniej, 

większa anonimowość. W razie czego można się 

za kimś schować i zniknąć. Presja większości mo-

że też być niszcząca. Na ogół liczymy się z opinią 

innych osób, chcemy się im przypodobać, a przy-

najmniej nie narazić. I dlatego ulegamy stadnym 

zachowaniom. Czasami jest nam głupio mieć wła-

sne zdanie, gdy większość w towarzystwie nie 

podziela naszych poglądów. Czując się osamot-

nieni, żeby przypadkiem nie wyjść na dziwaków, 

przytakujemy innym. Brakuje odwagi, aby bronić 

swych wartości. Jezus też spotkał się z takim trak-

towaniem. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy 

najpierw rzesze ludzi zachwyconych osobą Chry-

stusa. Tłumnie wyszli, aby przy okrzykach 

„Hosanna” witać wjeżdżającego do Jerozolimy 

Mesjasza. A parę dni później, prawdopodobnie ci 

sami ludzie, ulegając presji tłumu, z ogromną nie-

nawiścią krzyczą „na krzyż z Nim”. Nawet ucznio-

wie Jezusa dla bezpieczeństwa schowali się w 

tłumie. Na pamiątkę tamtych wydarzeń przynosi-

my dziś palmy, wyraz naszej wiary w Jezusa Me-

sjasza. W kościołach gromadzą się tłumy chóral-

nie powtarzające: „Hosanna Synowi Dawida”. 

Oby te same poświęcone gałązki nie stały się 

symbolicznymi witkami, którymi biczujemy Zba-

wiciela, kiedy znajdziemy się wśród ludzi skazują-

cych Jezusa na śmierć.        ks. Piotr Dernowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BIULETYN PARAFII  
       NMP Królowej Różańca Św. w Gdań-

       Niedziela Palmowa– 14.04.2019 (nr 282) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiaj do wszystkich skarbon w kościele 
można składać ofiary na kwiaty do „grobu 
Pańskiego”. 

2.Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 18:00. 

3. Przypominamy, że w Wielki Czwartek, nie 
będzie porannych Mszy św.  

4. W WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚW. WIE-
CZERZY PAŃSKIEJ o 18:30. Po Mszy św. ado-
racja Najświętszego Sakramentu (w górnym 
kościele) do 22:00. 

5. W WIELKI PIĄTEK – adoracja Najświętsze-
go Sakramentu (w górnym kościele) od 
6:30. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o 18:30. Po 
Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu 
(w dolnym kościele) do 24:00. Gorzkie Żale 
o 23:00. 

6. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o 15:00 
(w górnym kościele) i wokół kościoła o 
21:00 (przynieśmy świece). 

7. Pamiętajmy, że w Wielki Piątek osoby, 
które ukończyły 14. rok życia, są zobowiąza-
ne do zachowania wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych. Natomiast osoby między 
18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźli-
wości od pokarmów mięsnych są zobowią-
zane do zachowania postu ścisłego. Post 
ścisły pozwala na jeden posiłek do syta oraz 
na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.  

8. Biuro parafialne w Wielki Czwartek czyn-
ne 10:00-12:00 i 15:00-17:00 w Wielki Pią-
tek i Wielką Sobotę nieczynne. 

9. W WIELKĄ SOBOTĘ Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu przy „grobie Pańskim” (w 
dolnym kościele) od 6:30. LITURGIA WIGILII 
PASCHALNEJ O GODZ. 20:00 (przynieśmy 
świece). 10. Transmisję z wieczornych litur-
gii Triduum Paschalnego  będzie można zo-
baczyć w na naszej stronie parafialnej. 

11. Błogosławieństwo pokarmów na stół 
wielkanocny w Wielką Sobotę 10:00-17:00 
(co pół godziny). 

12. W Wielką Sobotę, podczas błogosła-
wieństwa pokarmów wystawione będą ko-
sze na żywność oraz na puszki z jałmużną 
wielkopostną. Do koszów będzie można 
złożyć dary żywnościowe na wielkanocne 
śniadanie dla potrzebujących wsparcia 
mieszkańców naszej parafii. 

13. MSZA ŚW. Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO (1.04) o 6:00. 

14. Zmarli nasi parafianie: Andrzej Wolnie-
wicz (79), Eufemia Kazimierczuk (88), Józef 
Mach (70), Antoni Gralinski (80), Izabela 
Smierzchalska (70), Kazimierz Wilkus (68), 
Helena Walkusz (84), Henryk Zużewicz (78). 
Wieczny odpoczynek… 
 

NIEDZIELA PALMOWA 
Centralnym momentem Niedzieli Palmowej 
był uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozo-
limy. Na tą pamiątkę już od wieku IV po-
wstał w Jerozolimie zwyczaj, że patriarcha 
w ten dzień otoczony tłumem radośnie 
okrzykującym wsiadał na oślicę i wjeżdżał 
na niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj 
ten wszedł w powszechną praktykę na Za-
chodzie w wieku V i VI. Zwyczaj poświęca-
nia palm wprowadzono do liturgii dopiero 
w wieku XI. Aż do ostatniej reformy (1955) 
Wielkiego Tygodnia był zwyczaj, że cele-
brans wychodził przed kościół, bramę świą-
tyni zamykano, kapłan uderzał w nią krzy-
żem trzykrotnie, wtedy brama otwierała się 
i kapłan z uczestnikami procesji wstępował 
do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę 
świętą. Symbol ten miał wiernym przypo-
minać, że zamknięte niebo zostało nam 
otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmier-
ci Chrystusa.  

SPOWIEDŹ ŚW. 
Z Dzienniczka św. siostry Faustyny: 
„Pisz, mów o Moim miłosier-
dziu. 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 odpra-
wić dalekiej pielgrzymki ani też skła-
dać jakichś zewnętrznych obrzę-
dów, ale wystarczy przystąpić do 
stóp zastępcy Mojego z wiarą i po-
wiedzieć mu nędzę swoją, a cud miło-
sierdzia Bożego okaże się w całej peł-
ni. Choćby dusza była jak trup rozkła-
dająca się i choćby po ludzku już nie 
było wskrzeszenia, i wszystko już 
stracone – nie tak jest po Boże-
mu, cud miłosierdzia Bożego wskrze-
sza tę duszę w całej pełni. O biedni, 
którzy nie korzystają z tego cu-
du miłosierdzia Bożego; na darmo 
będziecie wołać, ale będzie już za 
późno”.  
 

Okazja do skorzystania ze spo-

wiedzi w Wielkim Tygodniu 

 

  - od poniedziałku do środy 

włącznie: podczas porannych 

Mszy św. od 6.30 i wieczo-

rem od 18:00. 



INTENCJE MSZALNE 15 04—.21.04. 2019 

PONIEDZIAŁEK   15.04 
6:30  + Czesław Miech (28)   
6:30  + Józef Romanowski w m-c po pogrzebie 
7:00  ++  Rodzice: Antonina i Bolesław w 37 i 45
-tą r. śm. oraz dziadkowie z obojga stron  
7:00  ++ Ryszard Łazowski, jego rodzice i brat    
7:30  ++ Mieczysław Czech w 1 r. śm., jego ro-
dzice i brat 
7:30  ++ Stanisław i Janina, i rodzice z obojga 
stron  
18:30  ++ Czesław Krzymiński i Danuta Stryjec-
ka w 5 r. śm., ich rodzice z obojga stron, z proś-
bą o przyjęcie ich do królestwa niebieskiego 
18:30  + Maria w 1 r. śm. 
WTOREK   16.04  
6:30  + Czesław Miech (29) 
6:30  + Irena Radosz w m-c po pogrzebie 
7:00  + Grażyna Kryszkiewicz w m-c po pogrze-
bie 
7:00  ++ Rodzice: Marta i Jan, siostra Janina 
7:30  ++ Teresa w 27 r. śm., Stefan i zmarli z 
rodziny 
7:30  ++ Agnieszka, Wit, Ruth 
7:30  + Helena Finster w m-c po pogrzebie 
18:30  ++ Anna Hanzel w 7 r.śm., zmarli z rodzi-
ny 
18:30  ++ Zygmunt Grzelczak, rodzice z obojga 
stron  
ŚRODA   17.04 
6:30   + Czesław Miech (30)  
6:30   ++ Teresa Pawłowska i rodzice z obojga 
stron 
7:00   Dziękczynna z okazji 11-tej rocznicy uro-
dzin Rafała, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia  
7:00   ++ Rodzice: Rozalia i Franciszek, siostra 
Maria  
7:30   ++ Zygmunt Formela i rodzice z obojga 
stron  
7:30   ++ Mieczysław Wróblewski w 7 r. śm. i 
rodzice z obojga stron 
8:00   ++ Zbiorowa za zmarłych 
18:30   Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Genowefy w dniu urodzin 

 

18:30   W Intencji jubilatów: Anny i Artura, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
całej rodziny 
 WIELKI CZWARTEK   18.04     
18:30   Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
 
WIELKI PIĄTEK   19.04      
18:30  Liturgia Męki Pańskiej 
 
WIELKA  SOBOTA    20.04 
20:00   Liturgia Wigilii Paschalnej 
 
NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO    
21.04   
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
 
6:00   Rezurekcja 
8:00   ++ Stefan w 31 r. śm., Teresa i zmarli z 
rodziny 
9:30   ++ Maria w 4 r. śm., Marian, Stefan, Hele-
na, Maksymilian i zmarli z rodziny 
11:00  Za parafian 
12:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie dla Lothara w 85-te urodziny  
16:00  50-lecie ślubu: Janina i Bolesław Zakrzew-
scy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej oraz zdrowie dla jubilatów i całej rodziny  
19:00  ++ Gertruda, Paweł Wenzel, Stefania, 
Wiktor, Helena i dziadkowie z obojga stron  
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Regina, Piotr i  zmarli z rodziny  
9:30     + Barbara Latopolska – intencja od siostry 
i męża z rodziną  
11:00   ++ Ojciec Michał Duda i brat Michał 

12:30   ++ Wojciech Wrzeszcz w 13 r. śm. i Ja-
nusz Kurpisz oraz dziadkowie z obojga stron 

 

Zadośćuczynienie 
 odwołuje się do sprawiedliwości, która doma-
ga się naprawienia krzywdy, wyrównania szkody, 
przywrócenia naruszonego porządku. Można 
powiedzieć, że pokuta obejmuje także zadość-
uczynienie. Często słowem „pokuta” określamy  

tylko to, do czego zobowiązał nas spowiednik 
w konfesjonale. Mówimy popularnie „ksiądz 
zadał mi pokutę”. To nie jest błędne, jeśli 
nie zapominamy o tym głębszym i szerszym zna-
czeniu słowa „pokuta”.  Mówiąc o piątym wa-
runku dobrej spowiedzi, mamy na myśli zarów-
no zadośćuczynienie (naprawę krzywdy), jak 
i pokutę w szerokim znaczeniu. Chodzi o prze-
mianę serca oraz podjęcie konkretnych czynów 
pokutnych. Krótko tylko wspomnę, 
że w początkach Kościoła kolejność była inna. 
A mianowicie, po wyznaniu grzechów biskup 
nakładał publiczną pokutę trwającą nieraz kilka 
lat. Dopiero po jej odprawieniu grzesznik otrzy-
mywał rozgrzeszenie i mógł uczestniczyć 
w Eucharystii. Praktyki pokutne były bardzo roz-
budowane. Pokutnicy stanowili rodzaj osobnego 
stanu w Kościele. Z czasem akcent przesunął się 
na bardziej indywidualną formę pokuty. Około X 
w. przyjęła się jako obowiązująca zasada, 
że po wyznaniu grzechów kapłan udziela roz-
grzeszenia i po nim nakłada pokutę.  
Zadośćuczynienie po spowiedzi zawiera w sobie 
dwa elementy: zadośćuczynienie Bogu oraz bliź-
niemu. Sakramentalne rozgrzeszenie przywraca 
j e d n o ś ć  c z ł o w i e k a  z  B o g i e m 
i Kościołem, nie likwiduje jednak automatycznie 
wszystkich skutków grzechu. Nawrócony grzesz-
nik powinien podjąć dzieło naprawy.   Zacznijmy 
od bliźnich. Każdy grzech w szerokim sensie 
szkodzi bliźniemu, ma wymiar społeczny, 
bo żyjemy zawsze w jakiejś wspólnocie (rodzina, 
Kościół, naród, praca, szkoła itd.). Niektóre grze-
chy uderzają wprost w drugiego, wyrządzają mu 
konkretną krzywdę materialną lub moralną. Na-
leży wtedy zrobić wszystko, co możliwe, aby 
ją naprawić. Jeśli kogoś okradłem, muszę oddać 
skradzione rzeczy (restytucja). Jeśli ktoś ukradł 
albo zniszczył jakąś własność społeczną, ma rów-
nież taki obowiązek. W pewnych okolicznościach 
można to zrobić w sposób zastępczy, czyli rów-
nowartość skradzionej rzeczy przeznaczyć na cel 
dobroczynny. Istnieje również obowiązek wyna-
grodzenia szkody moralnej. Jeśli ktoś został 
przeze mnie oczerniony, należy odwołać pomó-
wienie. Jeśli miałem z kimś kłótnię i poraniłem 

mocnymi słowami, trzeba porozmawiać 
i przeprosić. Jeśli popełniłem plagiat, muszę się 
do tego przyznać itd. Tego wymaga zwyczajna 
sprawiedliwość. Nie jest więc nigdy tak, 
że skoro się wyspowiadałem, to znaczy, 
że oddałem wszystko Bogu i nie muszę się 
już troszczyć o naprawienie relacji z bliźnimi. 
Nawet jeśli ksiądz nie zwróci na to uwagi 
w konfesjonale, taki obowiązek istnieje. 
Powiedzmy też wyraźnie, że pewne szkody 
są trudne albo niemożliwe do naprawienia. Jak 
naprawić zło wyrządzone małżonkowi przez 
zdradę? Jak zadośćuczynić po aborcji? W takich 
sytuacjach nie chodzi tylko o jakiś jednorazowy 
czyn, ale o zasadniczą przemianę życia. 
Nie jest możliwe ustalenie jakiejś taryfy czynów 
pokutnych za poszczególne przewinienia. Choć 
niegdyś próbowano coś takiego robić 
w Kościele; w średniowieczu powstawały tzw. 
księgi pokutne. Ważne jest to, że pokutnik po-
dejmuje wysiłek adekwatny do skali wyrządzo-
nego zła. Robi wszystko, co w danych okoliczno-
ściach jest możliwe. Jak zawsze kierując się 
nie tylko gorliwością, ale i roztropnością. 
W trudniejszych do oceny sytuacjach warto po-
radzić się doświadczonego spowiednika. Sprawy 
po ludzku nie do naprawienia pokazują, że logika 
czystej sprawiedliwości to za mało. Konieczne 
jest odwołanie się do Bożego i ludzkiego miło-
sierdzia.  Grzech rani także samego grzesznika. 
Ta rana zostaje zaleczona łaską Bożą 
w sakramencie pokuty, nie oznacza jednak odzy-
skania pełni sił duchowych. Po ciężkich grze-
chach zostają w człowieku ich konsekwencje, 
które dają o sobie znać. Kto spowiada się 
z jakiegoś nałogu, powinien podjąć walkę 
o pełną wolność od uzależnienia. To na ogół 
długi proces leczenia albo – mówiąc precyzyjniej 
– rekonwalescencji czy rehabilitacji. Kto miał 
złamaną nogę, ten doskonale wie, 
że zrośnięcie się kości to jeszcze nie wszystko. 
Proces odzyskiwania pełnej sprawności to nieraz 
długie miesiące monotonnych ćwiczeń 
i zabiegów. W życiu duchowym bywa podobnie. 
Ważne jest, by wejść na drogę pokuty czy ascezy 
i być konsekwentnym.     GN  10/2016 

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.  


