
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 Chrystus powołuje apostołów, tym razem już po 

zmartwychwstaniu, zupełnie jakby wszystko musiał za-

cząć od początku. Zdaje się, że apostołowie wrócili do 

starych nawyków, zamiast ludzi zaczęli łowić ryby. Jakże 

łatwo odejść od powołania i wrócić do starych nałogów. 

Ilekroć czytam ten fragment, zawsze myślę o żarzących 

się węglach, na których Jezus ułożył 154. rybę. Tylko 

dwa razy w Ewangelii Jana mowa jest o żarzących się 

węglach: kiedy Piotr spotyka Jezusa po zmartwychwsta-

niu oraz na podwórzu pałacu Kajfasza, gdy Piotr ogrze-

wa ręce nad rozpalonymi węglami. Wtedy wyparł się 

Jezusa i jakichkolwiek z Nim więzi. Chcąc zrozumieć, jaki 

jest głęboki sens tego żaru, który dwa razy pojawił się 

pomiędzy Piotrem a Jezusem, sięgnąłem do 12 rozdziału 

Listu do Rzymian: „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – 

nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czy-

niąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową. Nie daj 

się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Słowa te 

odsłaniają duchowy sens tych węgli. Piotr często zawo-

dził Jezusa. Dezercja z misji, porzucenie daru Chrystuso-

wego, zlekceważenie łaski nie muszą być wyraźnym 

buntem. Chrystus zamiast karać, okazywał Piotrowi jesz-

cze więcej miłości. (…) Byłoby mi bardzo trudno przyjąć 

jakikolwiek dar od osoby, której się wypierałem albo ją 

wprost zdradziłem. Bardzo trudno jest przyjąć miłość od 

kogoś, kogo się nieustannie rani. Sumienie człowieka 

pali jak żar, gdy zamiast spodziewanej kary, otrzymuje 

się jeszcze więcej miłości. Właśnie taki jest nasz Bóg w 

Chrystusie Jezusie. Zwyciężający nie tylko śmierć, ale też 

naszą złość , ofiarujący przebaczenie tam, gdzie zawie-

dliśmy wiele razy i zlekceważyliśmy Jego miłość.  

    O. Augustyn Pelanowkski 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj w Kościele w Polsce przeżywamy 
Niedziele Biblijną, która inauguruje XI Ty-
dzień Biblijny pod hasłem „Głosili ewangelie 
mocą Ducha Świętego” Celem tej inicjatywy 
jest ponowne odkrywanie i pogłębianie zna-
czenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w 
osobistym życiu wiernych.  

2Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe 
przez cały miesiąc, codziennie o godz. 
18:00. 

3. Msza Św. oraz nabożeństwo majowe dla 
Wspólnoty Kaszubów w najbliższy wtorek
(07.05)  o 17.00 w górnym kościele. 

4. W poniedziałek (6.05) będziemy obcho-
dzić Święto świętych Apostołów Filipa i Ja-
kuba, natomiast w środę (8.05) Uroczystość 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 
głównego patrona Polski. 

5. Msza Św. zbiorowa za zmarłych w czwar-
tek o 8.00. 

6. We wtorek (7.05) o godz. 19.00 spotkanie 
z rodzicami dzieci klas III w dolnym kościele. 

7. Próba dla dzieci klas III SP przygotowują-
cych się do I Komunii Św. w środę (8.05) i 
czwartek (9.05) o godz. 16.00.  

7. Zmarli nasi parafianie: Irena Stawicka 
(82), Zbigniew Drozdowski (59), Jan Falkow-
ski, Marian Rodziewicz (69), Leokadia Dą-
browska (86), Ryszard Żołądkowski (75), 
Jadwiga Gaca (102), Ryszard Lech (81), Mie-
czysław Chmielecki (94). Dobry Jezu ... 

Tydzień biblijny oraz Narodowe Czyta-
nie Pisma Świętego 

Rozpoczynamy dziś jedenasty tydzień Biblij-
ny, który będziemy przeżywać pod hasłem: 
„Głosili ewangelię mocą Ducha Święte-
go” (1 P 1,12). nawiązuje ono do tematu 
całego roku duszpasterskiego, które brzmi 
W mocy Ducha. Ale przede wszystkim w 
krótki sposób mówi o tym, że w chrześcija-
ninie i w Kościele działa moc Ducha Święte-
go. We wszystkich kościołach naszego kraju 
przeżywamy również w dn. 5 maja 2019 
roku trzecie narodowe Czytanie Pisma 
Świętego. tak swoim hasłem jak i wybrany-
mi do wspólnotowej lektury tekstami z 
Ewangelii według św. Jana nawiązuje ono 
do 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. 
Jana Pawła II do Polski. na jej początku Pa-
pież wołał na Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie do Boga dziejów: „niech zstąpi Duch 
twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” Uro-
czysta celebracja pod przewodnictwem 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza – z 
udziałem zaproszonych lektorów – ma 
miejsce w sanktuarium Miłosierdzia w Ła-
giewnikach i jest w całości transmitowana 
na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. ten sam ry-
tuał czytania Pisma świętego towarzyszy 
Mszy św. sprawowanej przez Księdza Arcy-
biskupa Wacława Depo w kaplicy Matki 
Bożej na Jasnej Górze, która jest transmito-
wana na żywo w TVP Polonia o godz. 13.00. 
Mamy żywą nadzieję, że tak jak w ubiegłym 
roku również Ojciec Święty Franciszek po 
modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Pola-
ków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do 
osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma 
świętego. 
ks. prof. Henryk Witczyk — przewodniczący 
„Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” 

8 maja— Uroczystość           
św. Stanisława    Biskupa i 

Męczennika 
 

Biskup krakowski był gorli-
wym duszpasterzem.  Został 
zabity przez króla podczas 

Mszy św., którą celebrował 11 
kwietnia (lub 8 maja) 1079 

roku w kościele św. Michała 
na Skałce w Krakowie. Ciało 

biskupa zostało poćwiartowa-
ne. Kult św. Stanisława rozpo-
czął się z chwilą przeniesienia 
jego zwłok na Wawel, w 10 lat 

po śmierci. 8 września 1253 
roku papież Innocenty IV do-
konał uroczystej kanonizacji 

biskupa Stanisława w bazylice 
św. Franciszka w Asyżu. Więk-
szość polskich diecezji czci św. 
Stanisława jako głównego pa-
trona. Papież Jan XXIII w 1963 
roku ustanowił św. Stanisława 

– wraz ze św. Wojciechem i 
Najświętszą Maryją Panną 
Królową Polski – pierwszo-
rzędnym patronem Polski. 

Relikwie św. Stanisława spo-
czywają w katedrze na Wawe-
lu. W ikonografii chrześcijań-
skiej św. Stanisław jest przed-
stawiany jest w stroju pontyfi-

kalnym z pastorałem. Jego 
atrybutami są miecz i palma 

męczeńska. Bywa ukazywany 
z orłem – godłem Polski. 

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.  



INTENCJE MSZALNE 06 05—.12.05. 2019 
PONIEDZIAŁEK  06.05 
6:30   O szczesliwą operację i cudowne uzdrowie-
nie dla Lucyny  
6:30  O zdrowie i Boże błog.  i opiekę Matki Bożej 
dla Katarzyny, Aliny i Jacka 
7:00   O zdrowie dla siostry Danuty i córki Joanny. 
7:00  + Daniela Markowska w m-c po pogrzebie. 
7:30  + Klara i Feliks Klein 
7:30  + Aleksander i rodzice z obojga stron 
18:30  + Czesława Staszkiewicz (6) 
18:30  + Hieronim w 2 r. śm Sitkiewicz i zmarli 
rodzice z obojga stron 
WTOREK   07.05 
6:30  +  Antoni Graliński w m-c po pogrzebie 
7:00  + Maria, Józef, Ignacy, Jan, Salomea, Helena, 
Agnieszka i Anastazja. 
7:00  + Jacek Kostyszyn w 1 r. śm. 
7:30  + Helena Kiełpińska w 15 r. śm., Jan Kiełpiń-
ski w 35 r. śm., Zdzisław w 6 r .śm.  
7:30  + Czesława Staszkiewicz (k) 
18:30  + Bolesław Bogdan (mąż) 50 r. śm. 
18:30  +  Danuta Słodkowska w 1 r. śm. i Teresa 
Leśniewska 
ŚRODA  08.05 
6:30   o zdrowie i Boże błog. dla ks. Piotra.  
7:00   + Czesława Staszkiewicz (7)  
7:00   + Gabriela 
7:30   + Klara, Janina, Konrad, Gerard, Ryszard 
Pior.  
7:30   + Irena Bielawska w 4 r. śm. oraz za zmar-
łych z rodziny.  
18:30   + Stanisław Szmul oraz rodzice z obojga 
stron. 
18:30   + dziadkowie i śp. Stanisław i Stanisława. 
CZWARTEK    09.05 
6:30   + Mieczysław, Eugeniusz, Maria, Józef Nar-
loch, Apolonia i Brunon Elas.  
7:00   + Czesława Staszkiewicz (8) 
7:00   + rodzice Janina w 37 r. śm., Leon Lemań-
czyk  i zmarli z rodziny Grzybowskich i Dąbrow-
skich.  
7:30   + Zofia Kaczmarczyk w 6 r. śm. 
7:30   + małżeństwa: Helenę i Jana oraz Małgorza-
tę i Atanazego Zalewskich.  
8:00   Msza Św. zbiorowa za zmnarłych 

 

18:30    za wrogów kościoła Powszechnego przesla-
dujących chrześcijan, profanujących symbole i wi-
zerunki chrześcijańskie o opamiętanie i światło 
Ducha Św. dla nich (int od FZŚ). 
18:30   + Stanisława i frnaciszek Kleczyńscy 
PIĄTEK    10.05 
6:30   + Czesława Staszkiewicz (10) 
7:00   + Izabela Śmierzchowska w m-c po pogrzebie 
7:00   + Jan w 4 r. śm. oraz rodzice z obojga stron 
7:30   + Michał (40 r. śm), Aniela Łysak 
7:30   + Irena, Stanisława (ona), Stanisław Jędrzej-
czyk.  
18:30  o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wnu-
ków Ignacego i Martyny  
18:30 + January, Wojc8iech, Salomea, i zmarli z 
rodziny Trojanowicz, Stanisław Bilinowski i rodzina.  
SOBOTA    11.05 
6:30   + Kazimierz Wilkus w m-c po pogrzebie 
7:00   + Czesława Staszkiewicz (11) 
7:00   + Marian, Teresa, Józef, Gizela, i zmarli z 
rodziny Jasińskich, Cegłowskich, Szkopek, Majchro-
wicz, i Witkowskich. 
7:30   + Andrzej, Cecylia, Czesław, Joanna, Emilia i 
zmarli z rodziny. 
7:30   + Jan, Zofia Lademann, Paulina Franciszek, 
Marianna, Franciszek.  
18:30  + Henryk Szymański w 3 r. ś. I zmarli z rodzi-
ny 
NIEDZIELA    12.05  
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30     + Franciszek, Antoni Troll i za dusze w czy-
ścu cierpiące.  
8:00   + Elzbieta Strawińska-Suchocka w 2 r. śm.  
9:30   + Jadwiga Gaca 
11:00  Za parafian. 
12:30  ++ rodzice: Stefania i Stanisław o łaskę zba-
wienia i dziadkowie 
16:00  ++ za zmarłych: Czesławę i Józefa; Janusza, 
Marię i Leona; Stanisławę oraz zmarłych z rodzin z 
obojga stron 
19:00  + Roman Marasiński (13 r. śm), zmarli z ro-
dziny 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     + Czesława Staszkiewicz (12) 
9:30     + Feliks Drewa w 3 r. śm.  
11:00   + Maria, Franciszek, Roman kwiatek, Leoka-
dia, Władysław, Kazimierz Zdunek 
12:30   + Tadeusz i zmarli z rodziny 
 
 

Nabożeństwa majowe  
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie 
poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 
„majówki” - nabożeństwa, odprawiane wie-
czorami w kościołach, przy grotach, kaplicz-
kach i przydrożnych figurach, na stałe wpi-
sały się w krajobraz Polski. Jego centralną 
częścią jest Litania Loretańska. Początków 
tego nabożeństwa należy szukać w pie-
śniach sławiących Maryję Pannę znanych na 
Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie po-
święcenie majowego miesiąca Matce Bożej 
pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV 
w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi 
X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się 
na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki. Nabożeństwo majowe bardzo 
szybko stało się popularne w całej chrześci-
jańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreń-
skich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swo-
ich tekstach wspomina, że jeszcze jako 
dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i 
zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu 
nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po 
raz pierwszy maj został nazwany miesiącem 
Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech 
książeczce „Maj duchowy”, która była odpo-
wiedzią na Reformację. W wielu żywotach 
świętych oraz kronikach zakonnych można 
wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. 
Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, 
który gromadził dzieci przy figurze Matki 
Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u 
jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują 
XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. 
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na 
przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezu-
ita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy 
królewskiej specjalne koncerty pieśni maryj-
nych, które kończył uroczystym błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. 
Wielkim propagatorem tej formy czci Matki 

Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 178-
7 r. wydał specjalną broszurkę, którą roze-
słał do wszystkich włoskich biskupów. Pomi-
mo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. 
Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe 
w kościele Il Gesu w Rzymie. Rozpowszech-
nił je również w Paryżu, towarzysząc papie-
żowi Piusowi VII podczas koronacji Napole-
ona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył 
nabożeństwo majowe pierwszymi odpusta-
mi. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – 
Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych 
czasów formę nabożeństwa, składającego 
się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz 
uroczystego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem. Litania Loretańska, któ-
ra jest główną częścią nabożeństw majo-
wych, powstała prawdopodobnie już w XII 
w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące 
Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 
r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzię-
cza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była 
niezwykle popularna. Ponieważ często mo-
dlący się dodawali do niej własne wezwania, 
w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów 
zakazała dokonywania w tekście samowol-
nych zmian.  Nowe wezwania posiadały 
aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju ma-
riologii. W Polsce jest o jedno wezwanie 
więcej. W okresie międzywojennym, po za-
twierdzeniu przez Stolicę Apostolską uro-
czystości Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii 
dołączono wezwanie "Królowo Polski". W 
Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa 
majowe zostały wprowadzone w 1838 r. 
przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX 
w. „majówki” odprawiane już były w wielu 
miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. 
Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, No-
wym Sączu, Lwowie i Włocławku. 


