
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  
„Panie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie 

chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny 

i nie rzekł: A któż jest Panem? Lub z biedy nie począł 

kraść i imię mego boga znieważać”. Te słowa modli-

twy są chyba jedyną właściwą odpowiedzią człowieka 

na Słowo Boże. Bogaty i ubogi; tu na ziemi i w wiecz-

ności. Historia bogatego i Łazarza oraz słowa Jezusa: 

„biada wam, bogaczom…” i „”błogosławieni ubo-

dzy…”. W tym wypadku te słowa znalazły potwierdze-

nie. Ale czy rzeczywiście tak jest? U nas człowiek bo-

gaty jest szanowany; jest samowystarczalny, od niko-

go nic nie potrzebuje, wszyscy się z nim liczą, wszyst-

ko załatwi, bo ma pieniądze. Niekiedy z zazdrością 

patrzymy na takich ludzi, śnimy o tym, aby choć w 

części posiadać to, co bogaci. A Chrystus na przekór 

ludzkim sądom mówi: „Biada …” Dlaczego biada? Na 

pewno nie dlatego, ze żyją w dobrobycie, bo przecież 

Bóg chce, aby ludzie mieli dobrze. Biada, bo zaufali 

bogactwu. Dla pieniędzy zapomnieli o Bogu, Jego 

przykazaniach, Bóg przestał być im potrzebny. Oni 

myślą, że są panami świata – zapominają o miłości, 

miłosierdziu, dobroci, nie mają czasu na modlitwę, 

Mszę św. Życie człowieka nie można zamknąć  tylko w 

doczesności. Zmartwychwstanie Chrystusa budzi na-

dzieję i potwierdza, ze to co mówi, jest prawdziwe. 

Łazarz jest świadkiem tej prawdy. Człowiek, który za-

ufał Bogu jest szczęśliwy, bo nie musi niepokoić się, 

że straci bogactwo; nie liczy na poparcie, ale w tru-

dzie buduje swój los i los rodziny. To ubogie rodziny 

dają zazwyczaj najlepszych synów, bo one nie wycho-

wują snobów i karierowiczów. Dla ubogiego nawet 

śmierć nie jest straszna. On wie, że spełnił swoje za-

danie i Bóg stanie się jego nagrodą. 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Nabożeństwo różańcowe odmawiamy 
wspólnie codziennie przez cały październik 
o godz. 8:00 i 18:00, a w czasie rekolekcji o 
8:30. Dzieci zapraszamy na różaniec w śro-
dy i piątki o 17:00 do dolnego kościoła. 

2. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne: 

 1 czwartek m-ca – Godzina Święta o 18-
.00. 

 1 piątek m-ca – Msza św. wotywna o NS-
PJ o 7:30 i 18:30, Msza św. dla dzieci o 
17:00, spowiedź podczas każdej Mszy św. 
oraz od 16:30.  

 1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o 
Niepokalanym Sercu NMP o 7:30. O 8.00 
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP 

3. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w 
najbliższą sobotę 6 października, dzień 
przed odpustem. 

4. W piątek (4.10) od 17.00 do 18.00 przy-
miarka szat komunijnych w salce św. Stani-
sława Kostki. 

5. W przyszłą niedzielę (6.10) na Mszy św. o 
9.30 poświecenie różańców dzieciom przy-
stępującym do I Komunii w tym roku szkol-
nym. 

6. Msza św. Wspólnoty Kaszubów z racji 
rekolekcji odbędzie się w przyszły wtorek 
(08.10). 

7. Msza św. Maksymiliańskiego Ruchu 
Trzeźwości w środę (02.10) o 19:30 w dol-
nym kościele.  

8. Msza św. Wspólnoty Żywego Różańca w 
najbliższą środę o 18:30 podczas rekolekcji. 

8. Spotkanie dla rodziców młodzieży klas I 
szkół średnich, przygotowującej się do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania w czwartek 
po Mszy św. wieczornej (ok. godz.19:30).  

 

9.  

 

 

ADORACJA 
 WYNAGRADZAJACA 

5.10-6.10.2019 

 Adoracja będzie trwać całą 
dobę  (od 8.00 w sobotę do 
6.00 w niedzielę) w dolnym 

kościele 

 adoracja stanowi wynagro-
dzenie Bogu za świętokradz-
twa i akty profanacji popeł-

nione ostatnio w Polsce 

 8.00 sobota – wystawienie 
Najświętszego Sakramentu 

– początek adoracji  

 8.15 Godzinki ku czci Niepo-
kalanego Poczęcia NMP 

 o każdej pełnej godzinie 
prowadzona modlitwa ró-
żańcowa (I część różańca) 

 6.00 niedziela – zakończenie 
adoracji 

 zapisy na adorację na po-
szczególne godziny w zakry-

stii 

ORPUST PARAFIALNY 

6.10.2019 

Msze św. wg porządku nie-
dzielnego  

11:00 - SUMA ODPUSTOWA w 
górnym kościele 

17:00 - Koncert 

18:00 - Różaniec stanowy 

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM PA-
RAFIALNYM 

 

DLA DOROSŁCYH 

NIEDZIELA (29.09.)– Msze św. wg porząd-
ku niedzielnego 

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK (30.09 – 
3.10) - Msze św. z nauką o 9.00 i 18.30 

Nauka dla zapracowanych i studentów o 
21.00 

DLA DZIECI 

NIEDZIELA (29.09.) - Msze św. z nauką o 
9.30 i 12.30 w dolnym kościele 

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (30.09. – 2.10) 

Nauka o 16.00 

DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA (29.09.) - Msze św. z nauką o 
11.00 w dolnym kościele 

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA (30.09. – 2.10) 

Nauka o 17.00 

DLA CHORYCH 

PIĄTEK (4.10) - Msza św. z nauką o 10.00 
w dolnym kościele 

SOBOTA (5.10) – odwiedziny chorych z 
Komunią św. od 9.00 
 

Rekolekcje wygłosi Ks. Proboszcz parafii 
Podwyższenia Krzyża w Gdańsku – 
Wrzeszczu o. Jarosław Kuffel SJ. Transmi-
sję Mszy św. w niedzielę o 11:00 oraz od 
poniedziałku do czwartku o 18:30 będzie 
można oglądać na naszej stronie interne-
towej www.nmp.pl. Spowiedź podczas 
każdej mszy św. 

ZMARLI NASI PARAFIANIE: 

Tadeusz Górny (82), Zofia Nasińska (94), 
Czesław Szafrański (95), Anna Gajdiss 
(72), Ryszard Skóra 69), Urszula Madaliń-
ska (77), Aniela Giembicka (82).  



INTENCJE MSZALNE 30.09—.6.10. 2019 

 PONIEDZIAŁEK    30.09 
6:30  + Wiesław Jończak (15) 
6:30  Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Kata-
rzyny i Zbigniewa, za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla 
małżonków i całej rodziny 
7:00  + Tadeusz Przeor (4) 
7:00  ++ Regina w 9 r. śm., Stanisław, Zbigniew, 
i rodzice z obojga stron 
7:30  + Michał Drabina 
7:30  + Stanisław Flisikowski (30) 
9:00  ++ Mateusz Miner w 1 r. śm. i zmarli z 
rodziny 
18:30  + Syn Damian 
18:30  ++ Radosław, dziadkowie: Małgorzata i 
Erwin 
WTOREK    1.10 
6:30  + Lidia Hinz (1) 
6:30  + Wiesław Jończak (16) 
7:00  + Tadeusz Przeor (5) 
7:00  ++ Rodzeństwo: Stanisław i Anna Binie-
wicz oraz Ks. Jan Biniewicz 
7:30  ++ Jakub w 10 r. śm. oraz Wanda, Franci-
szek, Ryszard, Zygfryd i Krzysztof Fedak 
7:30  ++ Maria Pokorska w 6 r. śm., zmarli z 
rodziny Kurzejów, Zygmunt Polak 
9:00  + Jerzy Zaglaniczny 
18:30  ++ Marianna Karwowska w 25 r. śm., 
rodzice z obojga stron 
18:30  ++ Mąż Zbigniew Kulesza w 15 r. śm., 
rodzice: Jan, Helena, Aleksander i Kazimiera 
(ona), brat Stanisław, siostry: Maria, Leokadia, 
Walentyna, Janina, Alina oraz dziadkowie 
ŚRODA    2.10 
6:30  + Lidia Hinz (2) 
6:30  + Wiesław Jończak (17) 
7:00  + O łaskę nawrócenia dla córki Bożeny 
7:00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Stanisława i  Elżbiety Kusak 
7:30  + Bożena Wójcik w m-c po pogrzebie 
7:30  + Tadeusz Przeor (6) 
9:00  Dziękczynna w 63 rocznicę sakramentu 
małżeństwa Krystyny i Stanisława Zarek z proś-
bą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata 
 

18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Michała Archanioła, w intencji ani-
matora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, 
kapłanów z naszej parafii oraz rycerzy i ich ro-
dzin 
18:30  ++ Adam Akseńczuk, Helena Akseńczuk, 
Jan Akseńczuk, babcie i dziadkowie z obojga 
stron 
CZWARTEK     3.10 
6:30  + Tadeusz Przeor (7) 
6:30  + Wiesław Jończak (18) 
7:00  + Lidia Hinz (3) 
7:00  ++ Gerard Chmielecki w 13 r. śm., rodzi-
ce, rodzeństwo z obojga stron, Stefania i Józef 
Palińscy 
7:30  + Teresa Przewoźna 
7:30  ++ Regina Paszko w 6 r. śm. i zmarli z ro-
dziny z obojga stron 
9:00  + Stanisław Drzwiecki w 3 m-c po pogrze-
bie 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla członków i sympatyków Straży Hono-
rowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej 
opiekuna 
18:30  ++ Za duszę śp. Teresy Filipczuk, jej ro-
dzeństwo i rodziców z prośbą o miłosierdzie 
Boże i pokój dla nich 
21:00  ++ Marianna i Paweł Dulscy oraz zmarli z 
rodziny Dulskich i Sendeckich 
PIĄTEK     4.10 
6:30  + Tadeusz Przeor (8) 
6:30  + Wiesław Jończak (19) 
7:00  O opiekę św. Franciszka dla członków 
wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
i o łaskę nowych powołań do wspólnoty 
7:00  + Lidia Hinz (4) 
7:30  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu za grzechy własne, naszych ro-
dzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie 
grzeszników 
7:30  O Boże błogosławieństwo w uroczystość 
św. Franciszka dla Sióstr Serafitek, z prośbą o 
nowe powołania do zgromadzenia 
10:00  W intencji chorych 
 

17:00  60-lecie: Franciszek i Barbara Szymańscy z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny  
18:30  + Franciszek Lemkowski w 43 r. śm. 
18:30  ++ Rodzice: Marianna i Jan Samulak, 
dziadkowie z obojga stron oraz Jadwiga Banaszak 
SOBOTA    5.10   
6:30   + Tadeusz Przeor (9) 
7:00   + Lidia Hinz (5) 
7:00   ++ Józefa (ona), Wiktor, Berta, Anna, Anto-
ni, Sabina i Feliks 
7:00   + Feliksa Mirońska w m-c po pogrzebie 
7:30   O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. 
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z 
naszej parafii 
7:30   ++ Genowefa Żuralska w 3 r. śm. i zmarli z 
rodziny 
18:30  Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, 
Radio Maryja, TV Trwam i założyciela O.Tadeusza 
Rydzyka 
NIEDZIELA    6,10 GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   + Wiesław Jończak (21) 
8:00   + Tadeusz Przeor (10)                            
9:30   ++ Jolanta Lorczyk oraz zmarli z rodziny 
Lorczyków i Lisowskich  
11:00  Za parafian 
12:30  + Stefan Kubica w 35 r. śm., rodzice z 
obojga stron, brat Tadeusz i Jerzy Niski                                                                                                                               
16:00  ++ Rodzice : Cecylia i Brunon   
19:00  + Józef Pieczurczyk  
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00  ++ Kazimierz, Marianna, Julianna, Feliks, 
Klara, Cecylia, Brunon 
9:30  + Lidia Hnz (6) 
11:00  +  śp. Mieczysław o łaskę Nieba  
12:30  ++ Marianna i Henryk Zaremba  

 
MORZE MODLITWY 

 

Pragniemy poinformować Księży Probosz-
czów o drugiej edycji inicjatywy duszpaster-
skiej Kościoła Domowego Archidiecezji 
Gdańskiej „Morze Modlitwy – Zawierz Maryi 
swoją miejscowość”, która uzyskała patro-
nat i błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa 

Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdań-
skiego. 7 października br., czyli w dniu po-
święconym Matce Bożej Różańcowej, roz-
pocznie się dwumiesięczna modlitwa różań-
cowa, która zakończy się 8 grudnia w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Będziemy modlić się o 
błogosławieństwo Boże dla naszych miast i 
miejscowości oraz dla całej naszej Ojczyzny. 
Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę 
poprzez odmówienie codziennie jednej dzie-
siątki różańca przez dwa miesiące. W ten 
sposób chcemy odpowiedzieć na wezwanie 
Maryi, która w Fatimie i w Gietrzwałdzie 
prosiła o codzienne odmawianie różańca.  

 
KONFERENCJA 

W najbliższy poniedziałek 30 września Sto-
warzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk zapra-
sza na konferencję „ZAGROŻONA RODZINA, 
ZAGROŻONA POLSKA”. Konferencja poświę-
cona będzie zagadnieniom seksualizacji mło-
dzieży. Przedstawione zostaną m.in. do-
świadczenia rodziców w zakresie przeciw-
działania deprawacji w gdańskim systemie 
edukacji. Konferencja rozpocznie się o godz. 
19-tej w Auli Jana Pawła II przy Seminarium 
Duchownym w Oliwie (ul. Bpa Nowickiego 
2). Wstęp wolny.  

 

INTENCJA ŻYWEGO RÓZAŃCA  

NA PAŹDZIERNIK 

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka 
członkowie Żywego Różańca modlą się w 

miesiącu październiku  w intencji misji: aby 
wszyscy poznali i pokochali Chrystusa.  


