
 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

I Czytania  
Księga Ezechiela (Ez 33, 7-9) 

 Tak mówi Pan: "Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust 
napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, 
by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć 
obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od 
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę".  

II Czytanie  
List do Rzymian (Rz 13, 8-10)  

 Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. 
Albowiem przykazania: "Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj" i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: 
"Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!" Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 
wypełnieniem Prawa.  

Ewangelia  
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 18, 15-20) 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na 
ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".  

  

Komentarz do Ewangelii 
1. Nie chcemy narazić się na zarzut nietolerancji lub wtrącania się w nie swoje sprawy. Kiedy jednak ktoś wyrządza innym lub sobie 
samemu krzywdę, nie wolno milczeć. Bierność byłaby współudziałem w złu. Upominanie nie jest potępianiem czy wywyższaniem się, 
nie jest zabawą w Boga. Jest uczynkiem miłosierdzia, apelem do wolności drugiego. 
2. Kto kogo ma prawo, a nawet obowiązek upominać? Im bardziej kogoś kocham, tym bardziej troszczę się o niego. I tym większe mam 
prawo, a nawet obowiązek zwrócenia uwagi na zło. Upomnienie jest ważnym elementem wychowania. Upominając, trzeba mieć pod 
kontrolą własne negatywne emocje i nie wolno upokarzać napominanego. Bywa i tak, że dziecko powinno upomnieć ojca lub matkę. 
Duszpasterze napominają owce, ale nieraz i pasterzowi potrzebne jest napomnienie ze strony owiec. 
3. Jak upominać? Rozumnie i z miłością. Warto starannie dobierać słowa i znaleźć właściwy moment. Lepiej unikać ogólnych 
sformułowań typu „zawsze się spóźniasz” albo „jesteś kłamcą”. Ogólniki zamykają karconego na przyjęcie krytyki. Lepiej jest nazywać 
sprawy po imieniu, konkretnie powiedzieć, o jakie zło chodzi. Upominanie jest po ludzku bardzo trudne dla obu stron. Upominający 
naraża się na utratę sympatii, a nawet przyjaźni. Nikt nie lubi być upominanym, bo jest to upokarzające, bolesne. Braterskie 
upomnienie jest jednak nieodzowne dla rozwoju człowieka. Zdolność do wzajemnego upomnienia jest miarą autentyczności ludzkiej 
relacji. 
4. Jezus wprowadza zasadę stopniowania upomnienia: najpierw w cztery oczy, potem przy świadkach. Gdy to nie skutkuje, należy 
powiadomić wspólnotę Kościoła. „A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” (Mt 18,17).  
Przy interpretacji tych słów warto zwrócić uwagę na kontekst. Tuż przed fragmentem o upominaniu czytamy o pasterzu szukającym 
zagubionej owcy. Wiersz 14. brzmi: „Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”. 
W wierszach następnych mowa jest o obowiązku przebaczenia aż 77 razy. Upomnienie braterskie nawet w najostrzejszej formie jest 
poszukiwaniem zagubionego. Nie jest też odmową przebaczenia, ale wezwaniem człowieka do tego, aby uznał grzech i był gotów 
przyjąć przebaczenie. Kościół, stosując w nadzwyczajnych sytuacjach karę ekskomuniki, czyli wykluczenia grzesznika ze wspólnoty, ma 
zawsze na uwadze jego dobro. Kara ma cel naprawczy, jest radykalnym wezwaniem do nawrócenia.  
  

ks. Tomasz Jaklewicz 
https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2020-09-06 
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Podsumowanie Dzieła Adopcji Materialnej w roku szkolnym 2019/2020 

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 stołówkach. 

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

Pamiętajmy iż w tym nietypowym roku szkolnym opłacaliśmy obiady tylko przez okres 7 miesięcy a było to spowodowane 
wybuchem pandemii korona -wirusa. 

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. 

8 zadeklarowanych rodzin i osób wspierało co miesiąc Dzieło Adopcji Materialnej. Do tego należy doliczyć osoby wpłacające 
na konto bankowe, wielu anonimowych darczyńców, którzy składali ofiary na tacę i w biurze parafialnym. 2600 obiadów opłaciliśmy 
w ramach programu Dzieła Adopcji Materialnej.11735,50 zł wydaliśmy na dożywianie dzieci w dwóch szkołach objętych programem,  
w Szkole Podstawowej nr 46 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym   nr 1.  Z powyższych wyliczeń Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu  
nr 1 zostało przekazanych 7135,50 zł , natomiast Szkole Podstawowej nr 46 przekazaliśmy 4576 zł. Po rozpoznaniu potrzeb  
i zaciągnięciu opinii przekazaliśmy specjalne stypendia na niezbędną pomoc przez okres trwania roku szkolnego 4 200 zł. 

Rozpoznaliśmy nowe standardy wsparcia materialnego dla zdolnej, uczącej się, biedniejszej młodzieży - z naszej parafii - po 
osiemnastym roku życia. 

Wobec pojawiających się zapytań, informujemy iż Dzieło Adopcji Materialnej w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 będzie 
kontynuowane. Dlatego prosimy o dalsze wspierania tak potrzebnego dzieła. 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA CAŁOROCZNE WSPIERANIE DZIECI  
SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ! 

  

Biskupi zatwierdzili brzmienie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej oraz ujednolicili teksty modlitw 

 Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. 
Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”. 
 Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd 
brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho 
migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu 
po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. W obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 
wezwań do Matki Bożej. 
 Biskupi zatwierdzili normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw.  
Ujednolicenie dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), 
„błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także  
modlitwa „O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 
potrzebują Twojego miłosierdzia”. 
  Ujednolicono także tekst modlitwy „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono jako obowiązującą 
formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”). „Sama św. Siostra Faustyna używa co prawda w „Dzienniczku” różnych brzmień: 
„wytrysła” (Dz. 83 i 309), „wytrysnęła” (Dz. 187), „wytrysłaś” (Dz. 813). Jednak w oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia („Jezu, ufam Tobie” z r. 1993 oraz „Bóg bogaty w Miłosierdzie” z 2014 r.) używa się 
formy „wypłynęła” nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa i taką formę przyjęliśmy za obowiązującą” – wyjaśnił bp 
Bałabuch. Jak dodał, wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa „Aniele Boży” oraz fatimska „Modlitwa Anioła”.  
 Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę 
zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu  
i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych 
modlitewników. 

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy — wrzesień 

Intencja powszechna – o szacunek dla zasobów planety 

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy  

i z poszanowaniem. 

  

 



INTENCJE MSZALNE     7-13.09.2020 
PONIEDZIAŁEK    7.09.2020 

 

 
6:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o szczęśliwa operację, zdrowie,  

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Letycji z okazji imienin 

6:30  + Gertruda Zelewska (7) 

7:00  + Krystyna Sowińska (7) 

7:00  ++ Maria i Tadeusz Dachowscy i rodzice z obojga stron 

7:30  ++ Regina i Stanisław 

7:30  ++ Urszula i Henryk oraz zmarli z rodziny Koźlica i Sadeckich 

18:30  + Irena Zaręba (7) 

18:30  ++ Roman e 25. rocznicę śmierci, Teresa, rodzice z obojga stron i rodzeństwo 

18:30  ++ Jerzy Pachwicewicz w 30. rocznicę śmierci, rodzice, Amelia i Wacław Błażejewscy, za brata Ks. Prałata Zbigniewa Zasonia 

WTOREK    8.O9.2020   ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

6:30  + Gertruda Zelewska (8) 

6:30  ++ Dziadek Stanisław w 34. rocznicę śmierci, ojciec w 17. rocznicę śmierci, mama Maria i zmarli z rodziny 

7:00  + Krystyna Sowińska (8) 

7:00  ++ Rodzice: Gerda i Marian Spik i zmarli z rodziny 

7:30  W 80. rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii świętej przez Jadwigę i Weronikę 

7:30  + Irena Zaręba (8) 

18:30  O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i nawrócenie dla Rafała 

18:30  ++ Franciszek Dukszta, Irena Szafranowicz, Helena 

ŚRODA    9.09.2020     ŚWIĘTEGO PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA – wspomnienie dowolne 

6:30   + Irena Zaręba (9) 

6:30   + Jan Nadzieja – Nadija w miesiąc po pogrzebie 

7:00   + Krystyna Sowińska (9) 

7:00   + Elżbieta Cetner w miesiąc po pogrzebie 

7:30 

7:30   + Gertruda Zelewska (9) 

18:30  ++ Bolesław Rurkowski w 29. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin z obojga stron 

18:30  + Jan Guściora w 7. rocznicę śmierci 

CZWARTEK    10.09.2020 

6:30   + Irena Zaręba (10) 

6:30   ++ Bracia: Jan, Tadeusz, Wiesław, Jerzy, Goliasz 

7:00  + Krystyna Sowińska (10) 

7:00   ++ Ryszard Kołodziejak w 2. rocznicę śmierci, Leszek i Dariusz 

7:30  ++ Bernard, Regina i zmarli z rodziny 

7:30   ++ Stefania, Stanisława, Halina Dąbkowscy 

18:30   Za chorych, cierpiących, samotnych członków wspólnoty Franciszkańskiego  

Zakonu świeckich 

18:30   + Gertruda Zelewska (10) 

PIĄTEK    11.09.2020 

6:30   + Gertruda Zelewska (11) 

6:30   ++ Krystyna, Roman, Wanda, Franciszek i Felicja 

7:00   + Irena Zaręba (11) 

7:00   ++ Sławomir, Dionizy, Helena, Michał ,Józef i Jan 

7:30   ++ Helena i Kazimierz, Aniela i Józef i wszyscy zmarli z rodziny 

7:30   Dziękczynno – błagalna za członkinie z Róży Matki boskiej Bolesnej Królowej Polski i ich rodzin 

18:30  ++ Stefan Sikorski w 8. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, Genowefa, Roman, Zofia, Alfons 

18:30  + Krystyna Sowińska (11) 

 



SOBOTA    12.09.2020 

6:30   + Gertruda Zelewska (12) 

6:30   ++ Zygfryd Maciejewski w 36. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

7:00   + Krystyna Sowińska (12) 

7:00   ++ Jan Madajczyk w 4. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

7:30   ++ Rodzice: Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny 

7:30   + Irena Zaręba (12) 

18:30  ++ Teresa w 4. rocznicę śmierci i rodzeństwo: Hieronim, Paweł, Lucjan, Teresa oraz rodzice 

  

24 NIEDZIELA ZWYKŁA    13.09.2020 

GÓRNY KOŚCIÓŁ 

6:30   + Krystyna Sowińska (13) 

8:00   + Eugenia Pieniążek 

9:30   Za Katarzynę i Jacka z okazji 16. rocznicy ślubu, dziękując Bogu za miłość  i Boże łaski oraz prosząc o zdrowie i dalszą opiekę 

Boga i Maryi 

11:00 Za parafian 

11:00  50 – lecie ślubu: Edyta i Kazimiera Kamińscy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i łaskę zdrowia dla jubilatów i całej rodziny 

12:30  ++ Adela Szyc i jej rodzice 

16:00  + Mieczysław Baran 

19:00  + Gertruda Zelewska (13) 

DOLNY KOŚCIÓŁ 

8:00   + Irena Zaręba (13) 

9:30   Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Brzezińskich 

11:00  ++ Hanna Bagienska w 15. rocznicę śmierci, Władysław w 8. rocznicę śmierci, Irena w 6. Rocznicę śmierci Andrzejewscy 

12:30  ++ Mąż Wacław w 8. rocznicę śmierci, Grażyna mama i zmarli z rodziny 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.     W kalendarzu liturgicznym bieżącym tygodniu wspominamy: 

08.09. (wtorek) – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny - święto 

2. Msza Święta Bractwa Św. Pawła we wtorek o 19.15 w dolnym kościele. Zapraszamy mężczyzn chcących poznać bractwo 

3. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o 8.00. 

4. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w czwartek (10.09.) o godz. 17:00 w salce św. Jacka. 

5. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii, prosimy o wsparcie działa 

Caritas. Jednocześnie informujemy, że Parafialna Kuchnia Caritas dla naszych podopiecznych będzie czynna od 14 września. Posiłki 

(zupa i chleb) są wydawane od poniedziałku do piątku za wyjątkiem przerw świątecznych i wakacyjnych w godz. 11:30 – 12:30. 

6. Zachęcamy do nabywania Biuletynu Parafialnego, który można nabyć po Mszy św. w zakrystii, w sali św. Wojciecha lub  

u ministrantów przy wyjściu z kościoła. 

7. W sali św. Wojciecha można nabyć biuletyn i prasę katolicką. 

W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: 

+ Bożena Wiśniewska (71) 

+ Tomasz Jaczewski (64) 

+ Janina Trafalska (83) 

+ Janina Krywcun (95) 

+ Paweł Wróbel (83) 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

  



Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św. 

Plac NMP 1, 80-384 Gdańsk, 

tel. (58) 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.  

 


