
 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

I Czytania 

Mądrość Syracha (Syr 27, 30 – 28, 7) 

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka 

pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a 

wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw 

drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie 

podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa 

w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych  

i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o przykazaniach 

i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę! 

II Czytanie 

List do Rzymian (Rz 14, 7-9) 

Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla 

Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to 

bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. 

Ewangelia  

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 18, 21-35) 

 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini 

względem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 

rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 

dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 

dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił 

go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i 

dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i 

prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 

więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 

opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo 

niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był 

ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego 

kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, 

jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu". 
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Komentarz do Ewangelii 

 

1. W każdej ludzkiej więzi czy relacji pojawiają się napięcia. Ranimy innych i jesteśmy ranieni. Oczywiście 

w różnym stopniu. Jezusowe „77 razy” oznacza stałą gotowość do przebaczenia. Najbardziej bolą rany 

zadane przez najbliższych (współmałżonka, rodziców, dzieci, przyjaciół, rodaków). Lista możliwych 

krzywd jest długa. Obraźliwe słowo, niesprawiedliwy osąd, szyderstwo, nielojalność, obojętność, 

zdrada… Niektóre rany leczy się szybko. Są i takie, które goją się długo, a blizny po nich pozostają na 

zawsze. Przebaczenie bywa długim, trudnym procesem. Ale właściwie nie ma innego wyjścia: albo 

wchodzimy na drogę darowania win, czyli uzdrowienia, albo zamykamy się w piekielnym kręgu 

nienawiści, zemsty, bólu, cierpienia. 

2. Do przebaczenia mobilizuje i zobowiązuje nas fakt, że Bóg nam wciąż przebacza. W „Ojcze nasz…” 

powtarzamy: „przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom”. Przypowieść 

o nielitościwym dłużniku ilustruje tę myśl. Sługa był winien panu gigantyczną sumę 10 tys. talentów (co 

najmniej 340 ton złota lub srebra!). Wysokość tego zadłużenia obrazuje ogrom Bożego miłosierdzia. 

Oddłużony sługa okazał się bezlitosny dla bliźniego, który był mu winien zaledwie 100 denarów, co jest 

śmiesznie małą sumą w porównaniu z darowanym długiem. Trwanie w nieprzebaczeniu zamyka drogę 

do Bożego miłosierdzia. I odwrotnie: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni   miłosierdzia dostąpią” 

(Mt 5,7). Przebaczenie nie ma nic wspólnego z rozmywaniem odpowiedzialności za zło i lekceważeniem 

sprawiedliwości. Darowanie urazy jest aktem miłosierdzia ze strony krzywdzonego, ale nie staje się 

prawem krzywdziciela. 

3. Jak przebaczać? Trzeba najpierw przyjrzeć się swoim emocjom. Nie ignorować bólu, złości i innych 

uczuć, ale spróbować przyznać się do nich, dotknąć swoich ran. Potem pomyśleć spokojnie: na czym 

polega moja krzywda? Co mnie zraniło, jakie słowa, gesty? Dlaczego tak się stało? Czy nie ma w tym 

mojej winy? Co powodowało krzywdzicielem? Chodzi o zrozumienie sytuacji. Dopiero potem 

przychodzi moment właściwego przebaczenia. Konieczna jest decyzja: chcę wybaczyć. Ludzie mówią 

nieraz: „Chcę przebaczyć, ale nie potrafię”. Tak się zdarza. Potrzebne są wtedy czas, modlitwa, prośba 

o łaskę przebaczenia i mocne trwanie przy tym „chcę przebaczyć”. Kiedy przebaczam, uwalniam siebie 

samego od brzemienia związanego z doznaną stratą. Rezygnuję z egzekwowania długu, który zaciągnął 

u mnie bliźni. Nie oczekuję odpłaty. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przebaczenie zostało przyjęte, 

ale nie powinno się uzależniać przebaczenia od zmiany postawy krzywdziciela. 
  

ks. Tomasz Jaklewicz 

https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2020-09-13  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medalik Świętego Benedykta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wierni od wieków świadczą o tym, że pobożne używanie tego medalika wraz  

z wzywaniem pomocy św. Benedykta pozwoliło im doznawać nadzwyczajnych znaków łaski na ciele  

i duszy, zwłaszcza w walce z pokusami.  

 

Znaczenie 

 Medalik łączy w sobie kult krzyża Zbawiciela i św. Benedykta. Może nieco dziwić  

nazwa: Krzyż świętego Ojca Benedykta. Pytanie o znaczenie tych słów jest pytaniem  

o chrześcijańskie rozumienie krzyża. Jesteśmy przyzwyczajeni do kojarzenia krzyża  

z cierpieniem. Tymczasem krzyż Chrystusowy jest przede wszystkim znakiem miłości, która zwycięża 

grzech i śmierć, czyli właśnie to, co nas na co dzień niszczy i boli. Święty Paweł mówi: 

 Co do mnie, to nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga 6,14). 

Krzyż pokazuje prawdziwe oblicze świata po zmartwychwstaniu Chrystusa – to wszystko, co nas rani, 

może prowadzić do Boga, czyli ku prawdziwemu życiu. 

  Benedykta można nazwać człowiekiem krzyża. Jego osobisty stosunek do znaku Męki 

Zbawiciela jest obrazem jego relacji z Chrystusem. Dlatego właśnie możemy mówić o Krzyżu świętego 

Ojca Benedykta jako o znaku zjednoczenia świętego z Bogiem. 

 

 W ofiarę Chrystusa, której krzyż jest znakiem, jesteśmy włączeni przez chrzest. Do tego 

sakramentu odnoszą się słowa przylgnięcia do Chrystusa i wyrzeczenia się szatana umieszczone na 

krzyżu świętego Benedykta. Medalik pokazuje związek między chrztem  

i krzyżem. „ Czy nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest  

zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający 

nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani pot, abyśmy i my  

postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”  

(Rz 6,3-4). 

Medalik ma przypominać noszącemu go, by żył owocami swego chrztu. Myśli na nim wypisane są 

syntezą Reguły św. Benedykta. 

  

Opis medalika 



Z jednej strony (awers) medalik przedstawia Benedykta trzymającego w prawej ręce mały krzyż,  

a w lewej księgę (świętą Regułę).  

 

Przy postaci świętego widnieje napis: 

CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI 

(Krzyż świętego Ojca Benedykta). 

Na obrzeżu widnieje napis: 

EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR 

(Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci). 

  

Poniżej, po prawej ręce świętego, przedstawiony jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż. To 

nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez  

mnichów w Vicovaro. 

Na tej samej wysokości, po lewej ręce świętego, z rozpostartymi skrzydłami stoi kruk.  

To przypomnienie innego wydarzenia z życia św. Benedykta. Nakazał on krukowi ukrycie zatrutego 

chleba, którym zawistny kapłan Florencjusz. 

  

Druga strona medalu ma pośrodku znak krzyża. Nad nim znajduje się dewiza zakonu  

św. Benedykta: „Pax” – pokój.  

  

Na czterech polach wyznaczonych przez ramiona krzyża znajdują się litery C S P B.  

Ich znaczenie: CRUX SANTI PATRIS BENEDICTI 

 (Krzyż Świętego Ojca Benedykta). 

  

Na belce pionowej krzyża, od góry do dołu C S S M L: CRUX SANTA SIT MIHI LUX  

(Krzyż święty niech będzie mi światłem). 

  

Na belce poprzecznej krzyża – N D S M D: NE DRACO SIT MIHI DUX  

( Diabeł – dosłownie: smok – niech nie będzie mi przewodnikiem). 

  

Na obrzeżu medalika znajduje się napis, który rozpoczyna się czytać od liter w prawo V R S N S M V – S 

M Q L I V B: VADE RETRO SATANA, NUMQUAM SUADE MIHI VANA – SUNT MALA QUAE LIBAS, IPSE 

VENENA BIBAS 

(Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności, złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją  

truciznę). 

  

Z medalikiem nie są związane w sposób ścisły specjalne modlitwy. Zaleca się odmawiać raz w tygodniu 

modlitwy do św. Benedykta, Patrona Europy albo modlitwę o dobrą śmierć. 
  

Źródło tekstu: 

*Szymon Hiżycki OSB Medalik Świętego Benedykta, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2001. 

 

 

 

 

 

http://tyniec.com.pl/duchowosc/229-medalik-swietego-benedykta-ksiazka-9788373543881.html


MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ 
 

Antyfona: Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na 

rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. 

K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana. 

W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem. 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna +  

i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, * spraw, abyśmy czcząc jego 

pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Módlmy się: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci, + spraw, 

prosimy Cię, * aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

  

  

INTENCJE MSZALNE     14-20.09.2020 

PONIEDZIAŁEK   14.09.2020    ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYRZA ŚWIĘTEGO      

6:30  ++ Maria Dziedziul i zmarli z rodziny 

6:30  + Stanisława Brosińska w miesiąc po pogrzebie 

7:00  + Gertruda Zelewska (14) 

7:00  ++ Stanisław, Marianna, Leokadia, Leon i ich rodzice 

7:30  ++ Jadwiga, Wacław, Adela oraz rodzice 

7:30  + Krystyna Sowińska (14) 

18:30  ++ Jerzy i zmarli z rodziny z obojga stron 

18:30  + Irena Zaręba (14)  

WTOREK    15.O9.2020   WSPOMNIENIE  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ  

6:30  + Gertruda Zelewska (15) 

6:30  ++ Helena Finster, Bronisława (ona), Edmund, Helena i Józef Malina  

6:30  + Gertruda Zelewska (15) 

6:30  ++ Helena Finster, Bronisława (ona), Edmund, Helena i Józef Malina  

7:00  + Irena Zaręba (15) 

7:00  ++ Jan i Marta  

7:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej Bolesnej nad 

Zgromadzeniem Sióstr Serafitek, i z prośbą o nowe powołania 

7:30  + Krystyna Sowińska (15) 

18:30  ++ Maria Majder w 18 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Majderów i Zacharskich 

18:30  ++ Za duszę śp. Walerii w 52 rocznicę śmierci oraz Antoniego i Zenona i zmarłych z 

rodziny Brzóska i Kajut  



ŚRODA   16.09.2020     ŚW. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA PAPIEŻA I CYPRIANA, BISKUPA                                                                          

6:30   Dziękczynna z okazji 25 rocznicy ślubu Małgorzaty i Jacka 

6:30   + Tomasz Przeor w 5 rocznicę śmierci  

7:00   + Gertruda Zelewska (16) 

7:00   ++ Władysław Gołębiewski i zmarli z rodziny  

7:30   ++ Agnieszka, Jan, Anna, Ewa 

7:30   + Irena Zaręba (16)  

18:30  ++ Antonina w 23 . rocznicę śmierci oraz Julian i Zbigniew 

18:30  + Krystyna Sowińska (16)  

CZWARTEK    17.09.2020 

6:30   + Gertruda Zelewska (17) 

6:30   + Wojciech Richert w 5 rocznicę śmierci  

7:00   + Krystyna Sowińska (17)  

7:00   ++ Teresa Olszewska, Mieczysław Olszewski i Józef 0lszewski 

7:00   + Andrzej Mielewczyk                                           

7:30   + Henryk Miłoński w 2 rocznicę śmierci 

7:30   + Irena Zaręba (17)  

18:30   ++ Konstancja, Michał, Zygmunt, Teresa 

18:30   ++ Władysława (ona) Durajczyk w 1 rocznicę śmierci i zmarli rodzice 

 

PIĄTEK   18.09.2020   ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI—ZAKONNIKA,  

PATRONA POLSKI I MŁODZIEŻY   

6:30   + Jadwiga Szyjkowska w 3 rocznicę śmierci 

6:30   ++ Barbara, Henryka (ona) i Jan Rajewscy, Maria Dobiecka, Zbigniew i Tadeusz Pilecki                       

7:00   + Irena Zaręba (18) 

7:00   + Teresa Kwiecińska z Róży Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski 

7:00   + Józef Czarnecki w miesiąc po pogrzebie  

7:30   ++ Edward Ciaś w 10 rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron 

7:30   + Krystyna Sowińska (18)  

18:30  ++ Jadwiga i Wincenty Krajewscy oraz wszyscy z rodzeństwa 

18:30  + Gertruda Zelewska (18) 

18:30  Liturgiczna Służba Ołtarza  

SOBOTA   19.09.2020 

6:30   + Gertruda Zelewska (19) 

6:30   ++ Waldemar Wiśniewski  w 1 rocznicę śmierci, Mieczysław Maciejewski, Irena  



           Balcer w 3 rocznicę śmierci  

7:00   + Irena Zaręba (19) 

7:00   ++ Rodzice: Maria i Alfons Usarowicz 

7:00   + Jadwiga Bukowska w miesiąc po pogrzebie   

7:30   ++ Roman w 18 rocznicę śmierci i Melania 

7:30   + Krystyna Sowińska (19)  

18:30  20. Rocznica ślubu: Kamila i Piotr – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci  

25 NIEDZIELA ZWYKŁA   20.09.2020 

GÓRNY KOŚCIÓŁ  

6:30   + Gertruda Zelewska (20) 

8:00   + Teresa Sowińska (20)  

9:30   ++ Henryk Kowalczuk w 3 rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, rodzeństwo  

11:00  Za parafian 

11:00  60 – lecie ślubu: Melania i Kazimierz Prus, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla jubilatów i całej 

rodziny  

12:30  ++ Rodzice: Zofia i Wiktor Sankowscy oraz bracia: Andrzej i Mirosław  

16:00  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek  

19:00  + Gabriela Gilewicz w 2 rocznicę śmierci  

 

 

DOLNY KOŚCIÓŁ  

8:00   + Irena Zaręba (20)  

9:30   ++ Przemysław i Felicja  

11:00  ++ Rodzice: Wiktoria i Stanisław oraz synowie: Bogdan i Aldon  

12:30  ++ Czesław Hermanowicz w 57. Rocznicę śmierci, Janina w  24. rocznicę  

śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 



1. W Kościele w bieżącym tygodniu obchodzimy: 

14.09. (poniedziałek) – Podwyższenia Krzyża Świętego – święto 

15.09. (wtorek) – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – wspomnienie 

16.09. (środa) – św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa – wspomnienie 

18.09. (piątek) – św. Stanisława Kostki zakonnika, patrona Polski – święto  

2. W dniu dzisiejszym przed kościołem odbywa się  zbiórka do puszek na Parafialny Zespół 

Caritas. 

3. W poniedziałek spotkanie Rodziny Radia Maryja i Straży Honorowej NSPJ o godz. 17:30 

w sali św. Maksymiliana. 

4. W sobotę 19.09. w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku o godz. 10:00 sprawowana  

będzie Msza Krzyżma. Podczas liturgii ponowione zostaną przyrzeczenia kapłańskie  

i poświęcone święte oleje. 

5. Spotkanie dla młodzieży, która 22.09. przystąpi do sakramentu bierzmowania w najbliższy wtorek  

i czwartek. Msza Święta o godz. 18:30, po Mszy omówienie liturgii uroczystości.  

6. Msza Święta Bractwa Św. Pawła we wtorek o 19.15 w dolnym kościele.  

7. Spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które będą przygotowywać się do I Komunii  

świętej w środę (16.09.) o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

8. W najbliższy czwartek 17.09. o godz. 19:00 w salce pod schodami odbędzie się spotkanie 

organizacyjne parafialnej Scholi Liturgicznej. Zapraszamy młodzież, studentów i osoby pracujące 

chcące włączyć się we wspólny chóralny śpiew podczas liturgii. Umiejętność czytania nut nie jest 

wymagana. Więcej informacji na plakatach. 

9. W piątek obchodząc święto św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży zapraszamy na Msze 

Św. wieczorną, podczas której przez wstawiennictwo św. Stanisława będziemy modlić się w intencji  

dzieci i młodzieży z naszej parafii. W tym dniu Liturgiczna Służba Ołtarza obchodzi swoje święto. 

Zapraszamy wszystkich lektorów, ministrantów i ich rodziny na Mszę świętą o 18:30. Po Mszy Św. 

spotkanie w salce ministranckiej.   

10. Zachęcamy do nabywania Biuletynu Parafialnego. Biuletyn dostępny u ministrantów, w zakrystii i 

w salce św. Wojciecha, gdzie również można nabyć prasę katolicką.  

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: 

+ Bernard Dombrowski (98) 

+ Józef Bieliński (89) 

Wieczny odpoczynek racz mu 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.  

  

 


