
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
 

Duch Prawdy 

 Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. 

Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się przema-

wiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust le-

karza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organi-

zmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, 

która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubi-

my przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam 

prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania 

z Bogiem — bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę 

i czeka na nasze słowa prawdy. Żyjemy w świecie zakła-

mania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy 

okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. 

Chrystus powiedział Apostołom: „Poznacie prawdę, 

a prawda was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkrywa 

wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza za-

wartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowa-

nie stanowi o mocy i wolności człowieka. Odkrycie bo-

gactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się 

ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania 

prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem 

ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to 

człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący 

o prawdzie. Jezus wiedział, że wierność prawdzie prze-

rasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów 

i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy 

z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom ze-

słać pierwszy dar — Ducha Prawdy .                   E. Staniek 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi 
Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. W 
przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uro-
czystość Trójcy Przenajświętszej, będzie to 
ostatni dzień, w którym możemy przyjąć 
Komunię Św. wielkanocną - do Jej przyjęcia 
zobowiązuje nas trzecie przykazanie kościel. 

2. Jutro (poniedziałek 10.06), w drugi dzień 
"Zielonych Świąt", Święto Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Kościoła, Msze św. zostaną 
odprawione jak w dzień powszedni.  

3. Nabożeństwo czerwcowe – ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 
18:00. 

4. Zapraszamy serdecznie na X jubileuszowy 
Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpocznie 
się dziś o godz. 15.00 przed Kaplicą Królew-
ską przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku. To 
wydarzenie jest okazją, aby wyrazić przy-
wiązanie do wartości rodzinnych i szacunku 
dla życia ludzkiego. Punktem wieńczącym 
marsz będzie koncert dwóch znanych zespo-
łów: Trzeciej Godziny Dnia (TGD) i Armii 
Dzieci. Na terenie koncertu przygotowany 
też zostanie festyn dla najmłodszych. 

4. Wspólnota „Betania” zaprasza na Adora-
cja Najświętszego Sakramentu w  poniedzia-
łek  o 19:00 do dolnego kościoła.  

5. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich w czwartek (13.06) o godz. 17.00 
w Sali św. Jacka, Msza św. o 18:30. 

6. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwar-
tek (08.06) o 8:00.  

7. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn 
„Semper Fidelis” w piątek (04.06) o 17:00 w 
sali św. Jacka. 

8.Zapraszamy na wyjazd rodzin z dziećmi do 
Torunia w najbliższą sobotę (15.06). Zbiórka 
o 7:30, zapisy u s. Leticji. 

9. Rodzina Radia Maryja zaprasza na piel-
grzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się 
13-14.07.2018 w cenie 150 zł. Wyjazd o 
7:00 z ul. Ślaskiej.  Informacje i zapisy w 
Biurze Radia Maryja. 

10. Serdeczne podziękowania składamy 
Wspólnocie Domowego Kościoła za organi-
zację festynu w zeszłą niedzielę. Wszystkim 
rodzinom z dziećmi dziękujemy za udział, 
oraz materialne wsparcie, które przezna-
czone zostanie na leczenie Dawida Sko-
wyrskiego oraz na potrzeby WDK.   

11.Zbiórka ofiar do puszek na działalność 
Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się 
w przyszłą niedzielę (16.06). 

12. Trwamy w Archidiecezjalnym Roku Ju-
bileuszowym ku czci Błogosławionych Mę-
czenników Gdańskich, których wspomnie-
nie będziemy obchodzić w najbliższą środę 
(12.06). W tym tygodniu będziemy przeży-
wać także: we wtorek - Wspomnienie św. 
Barnaby, apostoła, w czwartek Święto Jezu-
sa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana, w piątek Wspomnienie bł. Michała 
Kozala, biskupa i męczennika. 

13. Dom Kultury Przymorza zaprasza dzisiaj 
na koncert Teatru Otwartego „Plaisir D’-
amour na godz. 17.00. W sobotę (15.06) o 
godz. 10.00 w Domu opieki Złota Jesień 
wykład z cyklu Medycyna i zdrowie. Szcze-
góły na plakatach.  

14. Zmarli nasi Parafianie: + Teresa Plewiń-
ska (72), Marcin Richert (43), Stanisław Kuś 
(90). Wieczny odpoczynek… 

DIECEZJALNE SPOTKANIE ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA  Archidiecezjalny Moderator Kół 
Żywego Różańca zaprasza członków ŻR 
wraz z kapłanami z parafii Archidiecezji 
Gdańskiej na spotkanie do parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Gdyni przy ul. Św. Chy-
lońskiej 129 w dniu 15 czerwca 2019 o 
godz. 10.00. 

 

 

 

 MĘCZENNICY GDAŃSCY 
Wspomnienie 12 czerwca 

 

W tym roku chcemy szczególnie 
uczcić Błogosławionych Męczen-
ników okresu II wojny światowej 
w 20. rocznicę ich beatyfikacji, 

której dokonał Ojciec Święty Jan 
Paweł II w Warszawie, 13 czerw-

ca 1999 r. oraz w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 

podczas której ponieśli śmierć 
męczeńską za wiarę w Boga, Ko-
ściół i Ojczyznę. Czynimy to prze-

żywając Archidiecezjalny Rok 
Jubileuszowy ku ich czci ogłoszo-

ny przez Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metro-

politę Gdańskiego. 
 

Wszechmogący Boże, składamy 
Ci nasze dziękczynienie za mę-
czeńską śmierć tych wszystkich 
kapłanów, którzy zostali pomor-

dowani w obozach zagłady, w 
Lasach Piaśnicy, Katyniu i 

wszystkich tych miejscach, o któ-
rych być może jeszcze nie wie-

my.  Prosimy Cię, niech Ci, którzy 
swoim życiem świadczyli o To-
bie, będą dla nas wzorem do 
naśladowania, a swoim wsta-
wiennictwem niech wspierają 
nas w drodze do Ciebie. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków. 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.  

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA — CZERWIEC 
 

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia 
angażowali się w służbę potrzebującym 



INTENCJE MSZALNE 10 06—.16.06. 2019 
PONIEDZIAŁEK    10.06 
6:30  ++ Władysław Dyl w 5 r. śm. i zmarli rodzice z 
obojga stron, Franciszka (ona) i zmarli z rodziny 
6:30  + Jerzy Puchalski w 1 r. śm.  
7:00  ++ Anita Zwolińska w 1 r. śm., Honorata Geme-
inert 
7:00  + Zbigniew Judka w m-c po pogrzebie    
7:30   O szczęśliwą podróż Małgosi  
7:30  ++ Emilia, Ignacy, Józef i Feliks  
18:30  + Irena Korsak (10) 
18:30  + Brygida Rompczyk 
WTOREK    11.06  
6:30  + Stefania Formela w m-c po pogrzebie  
6:30  + Bogusława Warloch w m-c po pogrzebie 
7:00  + Zbigniew i rodzice z obojga stron 
7:30  ++ Czesław, Katarzyna, Szczepan Grela, Micha-
lina, Władysław, Bożena Pekóra 
7:30  ++ Zmarli z rodziny Baczyńskich, Szarmach, + 
Marta 
18:30  + Irena Korsak (11) 
18:30  ++ Teodozja, Franciszek i rodzice z obojga 
stron   
ŚRODA    12. 06 
6:30   + Halina Strzelec 
6:30   ++ Rodzice: Maria i Jan, brat Sylwester 
7:00   + Irena Korsak (12) 
7:00   + Leszek Kołodziejak w 1 r. śm. 
7:30   ++ Łucja i Gerard Bębenek i dziadkowie z oboj-
ga stron 
7:30   ++ Ryszard Suszyciski w 7 r. śm. i rodzice: Aloj-
zy i Ludwika  
18:30   Dziękczynno- błagalna w 91 rocznicę urodzin 
Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę Matki Bożej  
18:30   ++ Jadwiga Twarda w 11 r. śm., Franciszek 
Twardy, Wiktoria Michalak 
CZWARTEK    13.06  
6:30   + Teresa Dorożyńska w m-c po pogrzebie  
6:30   + Bronisława Szymańska w m-c popogrzebie 
7:00   + Irena Korsak (13) 
7:00   ++ Rodzice, którzy przeżyli Sybir: Łucja, Włady-
sław i ich dzieci: Helena i Edmund; Mirosław 
7:30   ++ Irena, Jadwiga, rodzice  
7:30   + Wanda Plich w 1 r. śm. 
8:00   Msza Święta zbiorowa za zmarłych  
18:30   W intencji wynagradzającej Najsw. Sercu 
Pana Jezusa za grzechy Wspólnoty franciszkańskiego 
Zakonu świeckich i całego Kościoła Powszechnego.  
18:30   + Jan Tomaszewski 
 

 

PIĄTEK    14.06  
6:30   + Halina Rosada w m-c po pogrzebie 
6:30   + Zbigniew Balewski w m-c pogrzebie 
7:00   + Irena Korsak (14) 
7:00   ++ Marta Kołodziejczyk, jej mąż oraz rodzice 
7:30   ++ Stanisława (ona) w 8 r. śm., Stanisław i 
zmarli z rodziny 
7:30   ++ Paweł, Leokadia, Jan, Józef i Filomena Sam-
pławscy 
18:30  ++ Jan Muszyński w 50 r. śm., Zofia Bobke i 
Ewa Grzymska 
18:30  + Leon Bielicki w 28 r. śm. 
SOBOTA    15.06  
6:30   O zbawienie wieczne dla Siostry Maryli Łako-
my w 3 r. śm.  
6:30   Za dusze w czyśćcu cierpiące  
7:00   ++ Tadeusz Zychowicz w 16 r.śm. i zmarli z 
rodziny 
7:00   Dziękczynno- błagalna za rodzeństwo: Wandę, 
Karola i Zofię o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
nich i ich rodzin 
7:30   + Irena korsak (15) 
7:30    Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
17:00  60-lecie ślubu: Władysława i Brunon Hasse z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny  
18:30  + Za spokój duszy śp. Barbary Skrzypek w 17 
r. śm. 
NIEDZIELA     16.06       GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   ++ Danuta Lao w 10 r. śm. oraz zmarli z rodzi-
ny Lao i Kozioł 
8:00   ++ Emilia, Cecylia, Joanna, Czesław, Andrzej i 
zmarli z rodziny 
9:30   ++ Marianna i Józef Jodkowscy  
11:00  Za parafian 
12:30  + Adam Więckowski w 4 r. śm.  
16:00  ++ Wanda, Paweł, Monika, Elżbieta, Józef, 
Zuzanna, Onufry i zmarli z rodziny Gudańców, Gry-
gasów   
19:00  ++ Rodzice: Waleria i Władysław i wszyscy 
zmarli członkowie z rodziny obydwu stron 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Siostry z mężami: Janina i Wiktor Paluch, 
Paulina i Franciszek Walczak, synowie: Eugeniusz, 
Adam, Mikołaj  
9:30     + Irena Korsak (16) 
11:00   + Barbara Latopolska – intencja od siostry i 
męża z rodziną 
12:30   + Czesław w 18 r.śm., Franciszka 2 r. śm. oraz 
rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
 
 

BŁOGOSŁAWIENI MECZENNICY GDAŃSCY 
13 czerwca 1999 r., podczas VII piel-

grzymki do Ojczyzny, na warszawskim placu 
Piłsudskiego, papież Jan Paweł II zbiorowo 
beatyfikował 108 męczenników II wojny 
światowej, zamordowanych podczas okupa-
cji hitlerowskiej w Polsce w latach 1939-
1945. Ich śmierć nie była jedynie wynikiem 
ludobójczych represji politycznych, ale w 
pierwszym rzędzie pochodziła z nienawiści 
ich oprawców do świętej katolickiej wiary. 
Trwając niezłomnie przy Chrystusie, Błogo-
sławieni okazali potęgę chrześcijańskiego 
ducha i moralną wyższość nad zbrodniczym 
systemem opartym na zastraszaniu i prze-
mocy. Wśród wspominanych bohaterów są 
również postacie silnie związane z terenami 
dzisiejszej archidiecezji gdańskiej: ks. Broni-
sław Komorowski, ks. Marian Górecki, ks. 
kmdr ppor. Władysław Miegoń, ks. Franci-
szek Rogaczewski oraz s. Alicja Kotowska.  

Bł. ks. Marian Górecki urodził się 21 
maja 1903 r. w Poznaniu. W 1923 r., po uzy-
skaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w 
tym samym mieście. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1928 r. We wrześniu 1933 r. został 
przeniesiony do diecezji gdańskiej, gdzie 
opiekował się Polonią. Cieszył się szczegól-
nym zaufaniem i uznaniem wśród młodzieży. 
Pełnił także obowiązki prefekta z Gimnazjum 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 1 
września 1939 r. został brutalnie aresztowa-
ny. Następnego dnia wywieziono go do obo-
zu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie wy-
znaczono mu uciążliwe prace wśród bicia i 
szykan. W 1940 r. w Niedzielę Palmową trafił 
do kompanii karnej. 22 marca, w Wielki Pią-
tek, wraz z towarzyszami, został rozstrzelany 
w lesie położonym obok obozu. 

Bł. ks. Bronisław Komorowski przy-
szedł na świat 25 maja 1889 r. w Barłożnie, 

w powiecie Starogard Gdański na Pomorzu, 
w głęboko religijnej, chłopskiej rodzinie. Po 
ukończeniu gimnazjum państwowego w 
Chełmnie i uzyskaniu matury w 1910 r. wstą-
pił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, 
a 29 marca 1914 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie. Od początku charakteryzował się 
gorliwą pracą duszpasterską, połączoną z 
działalnością patriotyczną. W latach 1933–
1934 był także jedynym przedstawicielem 
społeczności polskiej w Radzie Miejskiej 
Gdańska. Wraz z wybuchem wojny 1 wrze-
śnia 1939 r. został brutalnie aresztowany i 
uwięziony w Viktoriaschule, trafiając następ-
nego dnia do obozu koncentracyjnego w 
Stutthofie. W 1940 r., od Niedzieli Palmowej, 
wraz z najznakomitszymi przedstawicielami 
gdańskiej Polonii, poddawany był szczegól-
nym torturom. Zginął męczeńską śmiercią w 
Wielki Piątek, 22 marca 1940 r.  

Bł. ks. Franciszek Rogaczewski uro-
dził się 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach w 
wielodzietnej i niezamożnej rodzinie. W 191-
3 r. zdał egzamin maturalny, po którym 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie. Został wyświęcony na ka-
płana 16 marca 1918 r. Wszędzie dawał się 
poznać jako człowiek czynu, pełen inicjatyw, 
obdarzony zdolnościami organizacyjnymi. Z 
zaangażowaniem ożywiał ducha katolickiego 
i patriotycznego Polonii Wolnego Miasta 
Gdańska. Został aresztowany 1 września 19-
39 r., i 11 stycznia 1940 r., po długich tortu-
rach, rozstrzelany w pobliżu obozu Stutthof. 
Szczególnie zapisały się słowa, które krótko 
przed śmiercią wypowiedział do kapłana-
współwięźnia: „Wiesz, czuję, że zginę; po-
wiedz moim ukochanym wiernym w kościele 
Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie 
za Chrystusa i Ojczyznę”. 

Sylwetki pozostałych męczenników w 
kolejnym numerze biuletynu. 


