
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
„Niech się serce wasze nie lęka”.  

 

 W Ewangelii rzadko kiedy jest mowa 

o tchórzostwie. Wada to wstydliwa i niełatwo o niej 

wspominać. Zarzucenie komuś tchórzostwa jest trakto-

wane jako gest ubliżający, sprzeczny z miłością bliźnie-

go. Kto wie, czy z tej właśnie racji Chrystus nie zrezy-

gnował z mówienia wprost o tej poważnej chorobie 

ludzkiego ducha. Znał jednak doskonale grozę tej sła-

bości, wiedział, że jest to choroba zaraźliwa 

i wielokrotnie wzywał do jej przezwyciężenia, do od-

wagi. Słowa „nie bójcie się” występują w Ewangelii czę-

sto, a w programie wychowawczym Mistrza z Nazaretu 

cnota odwagi zajmuje poczesne miejsce. Jezus chciał 

wychować ludzi gotowych do dawania świadectwa na-

wet w obliczu śmierci, a tego bez odwagi osiągnąć nie 

można. (…) Odwaga  stanowi istotny element każdej 

cnoty. Ona decyduje o wytrwałości i cierpliwości, ona 

też decyduje o podejmowaniu czynów na miarę wyma-

gań ewangelicznych. Zasadniczo odwaga jest potrzeb-

na zarówno w sięganiu po wielkie wartości, jakie obja-

wił Chrystus, jak i w zmaganiu ze złem zagrażającym 

człowiekowi na drodze wiodącej do tych wartości. Je-

zus w rozmowie z Apostołami kilka godzin przed męką 

wzywa do odwagi. „Niech się serce wasze nie lęka”. 

Sam wchodząc do ogrodu Getsemani przeżyje chwile 

grozy, trwogi, drżenia i smutku, ale przezwycięży tę 

godzinę słabości i odważnie wyjdzie naprzeciw lu-

dziom, którzy przygotowali dla Niego cierpienie. Tym 

samym daje przykład, iż odwaga nie polega na tym, by 

się nigdy, nikogo i niczego nie lękać, lecz na tym, by 

umieć opanować lęk, by nie dać się sparaliżować bojaź-

ni.       E. Staniek 

 

 

 

 

     BIULETYN PARAFII  
       NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku 

       V I Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019 (nr 288) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.Dzisiaj (26.05) obchodzimy Dzień Matki. 
Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o 
naszych mamach, tych żyjących i tych, które 
Pan Bóg powołał już do siebie. 

2. We wtorek (28.05) o godz. 18.00 mło-
dzież z naszej parafii przyjmie sakrament 
bierzmowania z rąk bp. Zbigniewa Zieliń-
skiego. Prosimy o modlitwę za młodzież, o 
owocne przyjęcie tego sakramentu. 

3. Na nabożeństwo majowe zapraszamy do 
piątku (włącznie) o 18:00. Nabożeństwo 
czerwcowe – ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – od soboty (01.06) o 18:00.  

4. W piątek (31.05) rozpoczniemy czas mo-
dlitewnej nowenny przed uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego. Nowenna będzie 
odmawiana w łączności z nabożeństwem . 

5. Od jutra, przez trzy kolejne dni (25-27.5) 
będziemy modlić się o dobre urodzaje i za 
kraje głodujące w ramach tzw. „Dni Krzyżo-
wych”. Podczas nabożeństwa majowego 
będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i 
błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, 
o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla gło-
dujących w naszym kraju i na całym świecie. 

6. Wspólnota Domowego Kościoła pragnie 
zaprosić wszystkie dzieci wraz z rodzicami 
oraz pozostałych parafian na festyn parafial-
ny, który odbędzie się w przyszłą niedzielę 
(2.06) o godz. 13.30. W programie festynu 
m.in. konkursy zręcznościowe, quizy, gry z 
nagrodami, możliwość zakupienia wypieków 
domowych. A na koniec festynu będą rozlo-
sowane cenne nagrody pośród uczestników. 
Zachęcamy do uczestnictwa. 

 

Zmarli nasi parafianie:  

+ Józef Ceplin (85), Jan Piotrowski (93), 
Halina Tyrała (86), Barbara Gralińska (78), 
Jadwiga Pietrzak (80), Tadeusz Mindykow-
ski (90), Janina Guz (84), Sykstus Kromer 
(91). Wieczny odpoczynek… 

 

Teatr Studencki „Dobry Wieczór” z 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i 

Medialnej  

 

W naszej parafii wystąpi Teatr Studencki 
„Dobry Wieczór” z Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej i przedstawi sztukę 
pt.: Gwałtu, co się dzieje! Dzieje się, dzie-
je!”. Nowa sztuka Teatru  to komedia pió-
ra hrabiego Aleksandra Fredry. Kobiety 
zdominowały mężczyzn i przejmują pełnię 
władzy. Ustanawiają sądy, które najpierw 
skazują, a dopiero później doszukują się 
winy. Podporządkowani mężczyźni chodzą 
w spódnicach i może zrobiliby przewrót, 
ale im brak odwagi. W dodatku, muszą 
mieć się na baczności, bo wszędzie węszy 
Filip Grzegotka, któremu wszystko jedno, 
czy jest kobietą czy mężczyzną, byle miał 
korzyści i choćby otarł się o władzę. Nie 
wszyscy jednak są zwolennikami nowego 
wspaniałego świata. Coś się przecież musi 
wydarzyć. A co? Zobaczą Państwo sami. 
Zapraszamy w piątek (31.05) o godz. 
19.00 do dolnego kościoła.  

We wtorek 28 maja przypada 

38 rocznica śmierci Sługi Bożego 

kard. Stefana Wyszyńskiego  

 Boże w Trójcy Świętej Je-
dyny, Ty w swojej niewypowie-
dzianej dobroci powołujesz cią-
gle nowych, apostołów, aby 
przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś 
nam opatrznościowego Pasterza 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, Prymasa Tysiąclecia.   

 Boże, Źródło wszelkiej 
świętości, spraw prosimy Cię, 
aby Kościół zaliczył go do grona 
swoich świętych. Wejrzyj na jego 
heroiczną wiarę, całkowite od-
danie się Tobie, na jego męstwo 
wobec przeciwności i prześlado-
wań, które znosił dla imienia 
Twego. Pomnij, jak bardzo miło-
wał Kościół Twojego Syna, jak 
wiernie kochał Ojczyznę i każde-
go człowieka, broniąc jego god-
ności i praw, przebaczając wro-
gom, zło dobrem zwyciężając 

  Otocz chwałą wiernego 
Sługę Twojego Stefana Kardyna-
ła, który wszystko postawił na 
Maryję i Jej zawierzył bez granic, 
u Niej szukając pomocy w obro-
nie wiary Chrystusowej i wolno-
ści Narodu. Ojcze nieskończenie 
dobry, uczyń go orędownikiem 
naszych spraw przed Tobą. 
Amen. 

 

        

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 27 05—.2.06. 2019 
PONIEDZIAŁEK   27.05 
6:30  ++ Wojciech w 8 r. śm. oraz rodzice i rodzeń-
stwo z obojga stron   
6:30  + Barbara Karamara w m-c po pogrzebie 
7:00  Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę   
Matki Bożej i zdrowie dla Heleny z okazji 85 urodzin 
7:00  + Zbigniew Łagoda w m-c po pogrzebie 
7:30  O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 
dla wszystkich dzieci, wnuków, ich małżonków i 
prawnuków, o miłość wzajemną, zgodę oraz umoc-
nienie wiary i zdrowie 
7:30  + Czesława (ona) Staszkiewicz (27) 
18:30  ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia: 
Brunon, Paweł, Bernard i Norbert 
18:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Joanny, Kamila i Dawidka 
WTOREK    28.05 
6:30  + Zofia Pioch w m-c po pogrzebie 
7:00  ++ Ryszard i Leszek Kołodziejak o łaskę miło-
sierdzia Bożego 
7:00  + Ryszard Sypniewski 
7:30  ++ Władysław w 39 r. śm. oraz rodzice i ro-
dzeństwo 
7:30  ++ Wojciech Grelak w 20 r. śm. oraz jego brat 
Tomasz w 17 r. śm. 
18:30  ++ Joanna, Kazimierz Sendeccy, Teresa Le-
śniewska 
18:30  + Czesława (ona) Staszkiewicz (28) 
ŚRODA    29.05 
6:30   + Władimir Buzianowski 
6:30   W intencji rodziców o nawrócenie i wyjście z 
nałogów  
7:00   ++ Jan Rybarczyk w 25 r. śm., mama Ludwika i 
rodzeństwo Jan i Lidia Rybarczyk  
7:00   + Czesława (ona) Staszkiewicz (29) 
7:30   ++ Urszula, Edward, Franciszka (ona), Teofil i 
zmarli z rodziny  
7:30   ++ Stanisław Flisikowski, Małgorzata Pietrzak, 
Stefania Cybula  
18:30   ++ Marian w 34 r. śm., Zofia  
18:30   ++ Mariola Żaczek w 13 r. śm. i zmarli z rodzi-
ny 
CZWARTEK   30.05    
6:30   + Irena Stawicka w m-c po pogrzebie 
7:00   + Marianna Saczuk 
7:00   + Zbigniew Drozdowski w m-c po pogrzebie 
7:30   Z prośbą o zdrowie i światło Ducha Świętego i 
potrzebne łaski dla Marka  
7:30   + Andrzej Warczyński 
 

 

18:30   + Czesława (ona) Staszkiewicz (30) 
18:30   + Syn Damian 
PIĄTEK   31.05  
6:30   ++ Jadwiga, Stanisław Maciąg i Aleksandra 
Wosińska  
7:00   ++ Barbara Tyborowska, Jadwiga i Władysław 
Tyborowscy, Anna i Konstanty Wnorowscy  
7:00   O łaskę zdrowia dla Urszuli  
7:30   + Ireneusz Krystowski 
7:30   ++ Władysława (ona), Edward, Krzysztof i Mi-
rosława (ona) Dulewicz 
18:30  Dziękczynna z okazji 40-lecia sakramentu 
małżeństwa Anny i Jerzego Glińskich, z prośbą o 
błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny 
18:30 Dziękczynna za przeżycie 97 lat Jadwigi, z 
prośbą o szczęśliwą śmierć 
SOBOTA    1.06 
6:30   ++ Cecylia Nowak, Józef Nowak, rodzice i ro-
dzeństwo z obojga stron 
6:30   ++ Rodzice: Małgorzata i Paweł oraz Franci-
szek i zmarli z rodziny  
7:00   ++ Katarzyna w 35 r.śm., jej mąż Stanisław 
oraz rodzice z obojga stron  
7:00   ++ Aniela w 37 r.śm., Michał Łysak  
7:30    O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Fran-
ciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z naszej 
parafii 
7:30   + Irena Korsak (1) 
18:30  Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio 
Maryja, TV Trwam i założyciel O. Tadeusza Rydzyka 
NIEDZIELA   2.06  GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   40-lecie ślubu: Zofia i Romuald z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny 
8:00   + Irena Korsak (2) 
9:30   ++ Jerzy i Janina  
11:00  Za parafian 
12:30  + Jan Wiśniwski z okazji urodzin, w 30 r. śm. z 
prośbą o otwarcie bram niebios  
16:00  ++ Mąż Edward Laskowski w 4 r. śm., bracia, 
siostra, bratowa i rodzice z obojga stron 
19:00  ++ Rodzice: Waleria i Władysław i wszyscy 
zmarli z rodziny z obojga stron  
DOLNY KOŚCIÓŁ : 8:00     + Beata Redlarska  
9:30     ++ Brunon w 5 r. śm., rodzice z obojga stron 
Henryk, Jadwiga, Teresa  
11:00   ++ Marek Malinowski w 11 r. śm., rodzice i 
siostra  
12:30   ++ Urszula Papelbon w 29 r. śm., Bronisława 
(ona) i Franciszek 

Kobiecość - macierzyństwo  
Początki każdego istnienia ludzkiego Bóg powie-
rzył kobiecie, nie wyłączając z tej reguły nawet 
swego Syna, którego początki zostały złożone w 
dłonie Najświętszej Dziewicy. Na początku kobie-
ta pochodziła z ciała mężczyzny, lecz potem role 
się odwróciły i to mężczyzna jest całkowicie uza-
leżniony od łona kobiety. To zawierzenie losów 
ludzkości kobiecie stanowi o jej szczególnym po-
wołaniu i misji, jaką ma ona do spełnienia. Owo 
powołanie musi uświadamiać kobiecie jej szcze-
gólną godność „niewiasty dzielnej” (Prz 31,10), 
która winna stać się źródłem duchowej siły dla 
innych. W jahwistycznym opisie stworzenia czło-
wieka mężczyzna, pomimo że jest otoczony wie-
lością stworzeń czuje się samotny i nic nie jest w 
stanie tej samotności wypełnić (por. Rdz 2,19-
20). Mężczyzna potrzebuje kogoś podobnego i 
równego sobie, by stał się towarzyszem i pomoc-
nikiem w realizacji zadań, które otrzymał od Bo-
ga. Potrzeba ta skłoniła Stwórcę do dania męż-
czyźnie kobiety, obdarzonej tą samą naturą – 
podobną do niego, choć inną. Podstawowym 
powołaniem kobiety, jakim Bóg ją obdarzył jest 
jej macierzyństwo, gdyż człowiek może w pełni 
realizować się tylko przez bezinteresowny dar z 
siebie dla drugiego człowieka i zrodzonego z ich 
miłości dziecka. 
Pragnienie stałości i miłości 
Bycie matką wymaga od kobiety odpowiednich 
predyspozycji fizycznych i psychicznych, dlatego 
też Bóg obdarzył ją specyficzną strukturą psy-
chiczną oraz szczególną zdolnością odbierania 
pewnych bodźców zmysłowych. Przeprowadzone 
badania wykazują, że kobiety mają inny niż męż-
czyźni próg wrażliwości zmysłowej. Kobiety lepiej 
słyszą, o wiele więcej kobiet potrafi czysto za-
śpiewać zasłyszaną melodię. Zdolność ta stawia 
ją w dyspozycji do odbierania, nieraz bardzo ci-
chego kwilenia jej dziecka. Podobnie wzrok ko-
biety jest bardziej wrażliwy na barwy i otaczające 
ją zmiany. Właśnie kobieta umie dostrzec zmiany 
na twarzy swego rozmówcy, smutek czy niepo-
kój. W sprawach wrażliwości węchowej i smako-
wej, kobiety również mają większe zdolności. 
Przeprowadzone w USA badania dotyku dowo-

dzą, że najmniej wrażliwa kobieta i tak ma wyż-
szy próg wrażliwości dotykowej niż najwrażliwszy 
w tym względzie mężczyzna. Świadczy to o zdol-
ności kobiety do czułości wobec delikatnego i 
wątłego ciała małego dziecka. Na poziomie mó-
zgu kobieta cieszy się większym powiązaniem 
neuronowym obu półkul, dlatego kobieta jest w 
stanie więcej zapamiętać informacji i nimi opero-
wać, co w praktyce jest postrzegane jako kobieca 
intuicja. (…) . Takie predyspozycje psychiczne i 
emocjonalne predestynują kobietę do lepszego 
funkcjonowania w świecie osób. Jak zostało po-
wyżej ukazane mają one lepszą wrażliwość zmy-
słową, emocjonalną i większą zdolność komuni-
kowania.  
Zaproszona do współdziałania z Bogiem  
Słowa Boga skierowane do pierwszej pary ludz-

kiej nie pozostawiają żadnych wątpliwości, jed-

nym z podstawowych zadań człowieka jest zro-

dzenie potomstwa (por. Rdz 1,28). Każda kobieta 

na mocy tych słów jest powołana do macierzyń-

stwa, które może realizować w sensie fizycznym 

bądź duchowym. Powołanie do macierzyństwa 

fizycznego zawsze jest działaniem angażującym 

całego człowieka, dokonuje się w jakimś kontek-

ście społecznym i jest procesem. Owo niepojęte 

doświadczenie musi być jednak w sposób świa-

domy i dobrowolny zaakceptowane przez poten-

cjalną matkę. Kobieta bowiem przez dar płodno-

ści została zaproszona do współdziałania z Bo-

giem w stwarzaniu nowej istoty ludzkiej. Bóg w 

szczególny sposób zawierza człowieka kobiecie, 

powierzając go jej wrodzonej i naturalnej wrażli-

wości, bez względu na zewnętrzne warunki byto-

we – socjalne i materialne. Przedziwny dar bycia 

matką wymaga od kobiety złożenia swoistej ofia-

ry, gdyż z tym wyborem będą się łączyć liczne 

wyrzeczenia i nieprzewidywalne trudności życio-

we. W praktyce oznacza to, że wola bycia matką 

jest równoznaczne z powierzeniem całej siebie w 

służbę tej misji. Ta zasada dawania ma też swoją 

reakcję zwrotną: kobieta dając – otrzymuje dziec-

ko.                         O. Jerzy Szyran OFMConv  


