
SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
Za kogo uważają Mnie tłumy?  

  

Za kogo Mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego. Nikomu o 

tym nie mówcie. Wydaje się, że Jezus unika prawdy o 

sobie, nie chce szczerze ujawnić siebie tłumom, a z naj-

większą trudnością odsłania prawdę o sobie tym kilku 

czy kilkunastu mężczyznom. Dzisiaj ludzie bardzo chęt-

nie mówią o sobie, nawet o najintymniejszych sekre-

tach, o seksie, rozpaczy, zdradach, nienawiści, skraj-

nych poglądach czy orientacjach, fizjologii, i to często 

dość wulgarnie, ekscentrycznie, demonstracyjnie. Nie 

istnieją już żadne granice dyskrecji. Mówi się o sobie i o 

innych. Wystarczy zajrzeć do internetu, aby nasza wraż-

liwość została znokautowana. Podejrzewam, że ten ro-

dzaj szczerości jest raczej wyrazem usilnego pragnienia 

zaistnienia, rozpaczliwym zmaganiem z dojmującym 

odczuciem uczuciowej pustki oraz doświadczaniem cze-

goś w rodzaju korozji istnienia. Ktoś, kto JEST, nie musi 

tego krzykliwie udowadniać, a nawet jeśli jego JESTEM 

jest ekskluzywne, wyjątkowe, boskie, będzie się starał 

jak najbardziej skromnie je ukryć. Bóg jest absconditus, 

ponieważ jego istnienie jest absolutnie niezachwiane. 

Wśród ludzi ci pragną zaistnieć, którzy przeczuwają, że 

są niczym. Są tacy, którzy fotografują się z wielkimi 

ludźmi, inni występują w talk-show. Jezus nie tylko nie 

dba o reklamę, ale nawet jej zakazuje. To wbrew temu 

światu. Gdy chociaż trochę ujawni się w nas dobra, trą-

bimy o tym przez wiele miesięcy. Gdy komuś uda się ze 

ściskiem serca pożyczyć kilka tysięcy złotych i po wielu 

miesiącach daruje dług, jest w stanie o tym opowiadać 

przy każdym piwie do emerytury.  Jezus był prawdziwy, 

nie tworzył mitu JEZUSA. Nigdy nie napisał własnej au-

tobiografii ani nawet nie zadbał o to, by inni mieli o 

Nim dobre zdanie. Zależało Mu na uczniach.   O. A. Pelanowki 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Drogim Parafianom serdecznie dziękuje-
my za przygotowanie i udział w procesji 
Bożego Ciała. Siostrom Serafitkom, , orkie-
strze, Zespołowi Młodzieży, Scholi 
„Różańcowe Nutki” pocztom sztandaro-
wym, grupom duszpasterskim, Bractwu Św. 
Pawła, Liturgicznej Służbie Ołtarza, szafa-
rzom, Semper Fidelis , panom organistom i 
kościelnym, dzieciom sypiącym kwiaty i 
dzieciom pierwszokomunijnym, wszystkim, 
którzy przygotowali ołtarze i w jakikolwiek 
sposób pomogli w przygotowaniu tej uro-
czystości. Wasze zaangażowanie jest wy-
mownym i bardzo dzisiaj potrzebnym wyra-
zem wyznawanej wiary w żywą obecność 
Jezusa pośród nas. 

2. Nabożeństwo czerwcowe – ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 
18:00. Do piątku włącznie (28.06) nabożeń-
stwo będzie połączone z procesją euchary-
styczną wokół kościoła. W czwartek (27.06) 
na zakończenie procesji pobłogosławimy 
wianki z ziół i kwiatów. 

3. W najbliższym tygodniu będziemy ob-
chodzić: w poniedziałek (24.06) - Uroczy-
stość narodzenia św. Jana Chrzciciela, w 
czwartek (27.06) - wspomnienie Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy,  w piątek (28.06) 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Jest to też ustanowiony z inicjatywy 
św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o 
uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości 
nie obowiązuje nas zachowanie wstrze-
mięźliwości od pokarmów mięsnych, w so-
botę (29.06) - Uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Ofiary składane na tacę 
przeznaczone będą na potrzeby Stolicy 
Apostolskiej (tzw. „świętopietrze”).   

 

4. Wszystkim darczyńcom, w imieniu naszej 
Parafii i dzieci, które dzięki Państwa wrażli-
wemu sercu, korzystały z opłacania obia-
dów szkolnych, składamy serdeczne po-
dziękowanie za dotychczasowe wsparcie 
finansowe tego bardzo potrzebnego dzieła. 
W Biuletynie Parafialnym znajdziemy dzi-
siaj roczne podsumowanie Dzieła Adopcji 
Materialnej. 

5. W okresie wakacji (w lipcu i sierpniu)  
niedzielna Msza św. w dolnym kościele bę-
dzie odprawiana tylko o 12:30 – będzie to 
recytowana Msza św. z udziałem dzieci. 
Msze św. w górnym kościele pozostają bez 
zmian. 

6. Prasę katolicką i Biuletyn Parafialny moż-
na nabyć po Mszy św. w sali św. Wojciecha 
lub w zakrystii. Kolejny numer Biuletynu 
ukaże się po wakacjach.  

6. Wszystkim rozpoczynającym wakacje 
życzymy udanego i bezpiecznego wypo-
czynku. W czasie wakacji nie zapominajmy 
o modlitwie i niedzielnej Mszy św. 

7. Zmarli nasi Parafianie: + Jadwiga Jakiel-
ska (92), Adam Laskowski (78), Joanna Pie-
trzyk (77), Dariusz Wierziński (48), Bożena 
Kollmann (69) Wieczny odpoczynek 

Suplikacje przebłagalne za 
popełnione  

świętokradztwa 
 

Ubogaceni przeżywaniem Uro-
czystości Bożego Ciała, a także 
wspólnym świętowaniem ko-
lejnego Dnia Pańskiego, pra-
gniemy dziś wynagrodzić Ci 
Miłosierny Panie Jezu wszelkie 
zniewagi, których doświadczy-
łeś Ty sam i Twoja Najświętsza 
Matka, w ostatnio dokonanych 
w Naszej Ojczyźnie profana-
cjach: obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, Królowej Polski 
oraz Najświętszej Eucharystii. 
Niech śpiew suplikacji, które w 
tradycji chrześcijańskiej zajmu-
ją wyjątkowe miejsce i są 
szczególną modlitwą Kościoła 
będzie naszym przebłaganiem 
za popełnione świętokradztwa 
i wołaniem o Boże miłosier-
dzie. 

 

Święty Boże, Święty mocny, 
Święty a Nieśmiertelny 
Zmiłuj się nad nami... 

Od powietrza, głodu, ognia i 
wojny 

Wybaw nas Panie! 
Od nagłej i niespodzianej 

śmierci 
Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosi-
my 

Wysłuchaj nas Panie! 

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,  
którzy nabywając Biuletyn Parafialny  

swoją ofiarą wspierali  
Fundusz Liturgicznej Służby Ołtarza.  

W mijającym roku pracy katechetycznej  
staraliśmy się rzetelnie przekazywać Państwu  

informacje dotyczące działalności  
naszej Parafii i Archidiecezji.  

Dziękujemy za wszystkie wyrazy uznania  
i docenienia naszej pracy.  

Kolejny numer Biuletynu Parafialnego  
ukaże się po wakacjach.   

   ks. Tomasz - redakcja 
   ks. Wojciech - korekta 



INTENCJE MSZALNE 24 06—.30.06. 2019 
 PONIEDZIAŁEK    24.06 
6:30  + Irena Korsak (24)    
6:30  + Jan Piotrowski w m-c po pogrzebie 
7:00  ++ Jan Kończal i rodzice z obojga stron 
7:00  ++ Dziadkowie: Ludwika i Władysław oraz Pau-
lina i Kazimierz    
7:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Siostry Przełożonej Janiny w dniu imienin  
7:30  ++ Jan i Genowefa Dolni, rodzice z obojga stron 
i zmarli z rodziny Dolnych 
18:30  ++ Ks. Jan Majder, Janina i Jan Kupcewicz, 
dziadek Jan Majder, Jan Domżalski oraz zmarli z 
rodziny 
18:30  + Jan Iskra 
WTOREK    25.06 
6:30  + Tadeusz Mindykowski w m-c po pogrzebie   
6:30  + Halina Tyrała w m-c po pogrzebie 
7:00  ++ O życie wieczne dla Siostry Józefy i rodziców 
z obojga stron 
7:00  + Jan Piwowarczyk 
7:30  ++ Józef Płotka w 16 r. śm. oraz zmarli z rodzi-
ny 
7:30  ++ Jan Krasowski, brat Henryk oraz rodzice z 
obojga stron 
18:30  + Irena Korsak (25) 
18:30  ++ Jan Luba, Maria Luba i Janina Trzebiecka   
ŚRODA   26.06 
6:30   + Barbara Gralińska w m-c po pogrzebie 
6:30   + Jadwiga Pietrzak w m-c po pogrzebie 
7:00   55 roczni ślubu: Gerard i Kazimiera z podzięko-
waniem Panu Bogu w Trójcy Święte Jedynemu przez 
pośrednictwo Matki Bożej ucieczki grzeszników za 
otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, 
nawrócenie i ufność w miłosierdzie Boże oraz prze-
baczenie za grzechy 
7:00   O wiarę i nawrócenie dla wnuków 
7:30   + Irena Korsak (26) 
7:30    W intencji chorych i cierpiących w Róży Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i ich rodzin oraz o wiarę 
dla młodzieży  
18:30   ++ Stanisława (ona) w 37 r. śm., Antoni, Wła-
dysław, Halina Kryża, rodzice i rodzeństwo z       
obojga stron 
18:30   ++ Henryk w 22 r. śm., rodzice i rodzeństwo z 
obojga stron 
CZWARTEK     27.06 
6:30   + Irena Dawidowska w 19 r. śm. 
6:30   + Janina Guz w m-c po pogrzebie 
7:00   + Władysław Dawidowski w 14 r. śm.  
7:00   + Sykstus Kromer w m-c po pogrzebie  
 

7:30   + Irena Korsak (27) 
7:30   + Teresa Pull w 13 r. śm. 
18:30   ++ Władysław i zmarli z rodziny Radziszew-
skich, Marianna i Kazimierz Jaszczołt  
18:30   ++ Stanisław i Maria Grabowscy, Józef i Ma-
ria Bytner 
PIĄTEK    28.06  
6:30   ++ Zenon Kokosiński w 1 r. śm. i Irena Kokosiń-
ska w 14 r. śm. 
6:30   ++ Elżbieta w 1 r. śm. i Czesław 
7:00   ++ Jan i Maria Stanik, bracia: Edward i Euge-
niusz oraz ciocia Leokadia  
7:00   ++ Marian i Zofia  
7:30   ++ Grzegorz i Dariusz w 29 r. śm., Zdzisław i 
rodzice z obojga stron 
7:30   ++ Janina i Stanisław oraz rodzice z obojga 
stron 
18:30  + Irena Korsak (28) 
18:30  ++ Mąż, ojciec i dziadek Ireneusz  w 8 r. śm. 
oraz rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 
18:30  + Jerzy Góralski w m-c po pogrzebie 
SOBOTA    29.06   
6:30   ++ Marianna i Czesław oraz rodzice z obojga 
stron    
6:30   + Witold w 1 r.śm.  
7:00   + Irena Korsak (29) 
7:00   ++ Irena Gościniak w 21 r. śm., rodzice z oboj-
ga stron 
7:00   + Wojciech Rybakowski w m-c po pogrzebie 
7:30   ++ Piotr i Józef 
7:30   ++ Rodzice: Julianna i Piotr, Paweł, Tadeusz, 
Wiesław, Barbara  
18:30  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leoka-
dia, Władysław, Kazimierz Zdunek 
NIEDZIELA    30.06  
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   + Władysław Gud w 3 r. śm. 
9:30   ++ Za duszę śp. Męża Edmunda Bareckiego w 
1 r. śm., rodzice, teściowie i Andrzej  
11:00  Za parafian 
11:00  50-lecie: Teresa i Mieczysław Kochanowski z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny 
12:30  ++ Piotr o łaskę zbawienia i rodzice z obojga 
stron 
16:00  Dziękczynna z okazji 92 urodzin mamy Elżbie-
ty dziękując Panu Bogu za długie lata życia, z prośbą 
o zdrowie i opiekę Matki Bożej  
19:00  + Syn Damian 
 

DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Franciszka (ona), Jan Maria, Krystyna, Nor-
bert Klewiccy  
9:30     ++ Czesław Guz w 22 r. śm. i zmarli z rodziny 
11:00   + Irena Korsak (30)  
12:30   ++ Ewa Grzymska w 7 r. śm., Zofia Bobke, Jan  
Muszyński 

 
Podsumowanie Dzieła  

Adopcji Materialnej   
w roku szkolnym 2018/2019 

 
  Od wielu lat podejmujemy w naszej 

parafii Dzieło Adopcji Materialnej. Dzięki 
pomocy Parafian wspieramy dzieci z mniej 
zamożnych rodzin i przez cały rok szkolny 
opłacamy im obiady w szkolnych stołów-
kach. 

   Także w tym roku szkolnym nasza 
parafia była pośrednikiem miedzy Pań-
stwem, a szkołami i dziećmi, które dzięki 
Państwa wsparciu mogły codziennie zjeść 
ciepły posiłek. Gdyby nie Państwa hojność ta 
pomoc nie byłaby możliwa. 

   Wszystkim darczyńcom, w imieniu 
naszej Parafii i dzieci, które dzięki Państwa 
wrażliwemu sercu, korzystały z opłacania 
obiadów szkolnych, składamy serdeczne 
podziękowanie za dotychczasowe wsparcie 
finansowe tego bardzo potrzebnego dzieła. 

14 zadeklarowanych rodzin i osób 
wspierało co miesiąc Dzieło Adopcji Mate-
rialnej. Do tego należy doliczyć osoby wpła-
cające na konto bankowe, wielu anonimo-
wych darczyńców, którzy składali ofiary na 
tacę i w biurze parafialnym. 

3315  obiadów opłaciliśmy w ra-
mach programu Dzieła Adopcji Materialnej. 

10 602 zł wydaliśmy na dożywianie 
dzieci w dwóch szkołach objętych progra-
mem, w Szkole Podstawowej nr 46 i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym   nr 1. 

  Po rozpoznaniu potrzeb i zaciągnię-
ciu opinii przekazaliśmy specjalne stypendia 
na niezbędną pomoc przez okres trwania 
roku szkolnego 3 200  zł. 

   Opracowujemy obecnie nowe standardy 
wsparcia materialnego dla zdolnej, uczącej 
się, biedniejszej młodzieży -z naszej parafii - 

po osiemnastym roku życia. 
   Wobec pojawiających się zapytań, infor-
mujemy iż Dzieło Adopcji Materialnej w 
przyszłym roku szkolnym 2019/2020 będzie 
kontynuowane. Dlatego prosimy o dalsze 
wspierania tak potrzebnego dzieła. 

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA  
CAŁOROCZNE WSPIERANIE DZIECI 

   SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! 
 

Zapisy — Szkoła Biblijna  
Archidiecezji Gdańskiej 

 

Rozpoczyna się nabór na nowy rok 
zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdań-
skiej.  

Szkoła Biblijna została stworzona 
specjalnie z myślą o dorosłych, którzy chcą 
zgłębić wiedzę na temat Pisma Świętego. 
Kurs trwa dwa lata (3 wykłady w tygodniu – 
w Gdyni we wtorek, a w Gdańsku w środę). 
Zajęcia mają formę popularnonaukowych 
wykładów prowadzonych w przystępny i zro-
zumiały dla każdego sposób. Ich celem jest 
wyposażenie słuchaczy w umiejętności dal-
szego, samodzielnego zgłębiania Pisma 
Świętego. 

Szczegółowe informacje na stronie 
 www.szkolabiblijna.gda.pl oraz na plaka-
tach. 

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.  


