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Mk 1, 21-28
Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka

Ps 95 (94)
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

1 Kor 7, 32-35
Małżeństwo i celibat

W synagodze w Kafarnaum wszyscy byli
zaskoczeni i zdumieni nauczaniem Jezusa,
albowiem Chrystus przemawiał jak Ten,
który ma władzę i moc, a nie jak uczeni w
Piśmie. Tak może przemawiać tylko Ktoś, kto
przemawia w imieniu Boga. Zaś Jego nauka,
potwierdzona znakami, domaga się
radykalnego posłuszeństwa Bogu, który
objawia się w czynach Jezusa.
Chrystus nie oczekuje od człowieka ucieczki
od świata, ale wiary wymagającej zgodności
życia z Bożymi przykazaniami. A wszystkie
przykazania streszczają się w miłowaniu
Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak
siebie samego.

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź
z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać
i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:
«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet
duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.

STYCZEŃ
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym
braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii,
modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością
na wszystkich.
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PONIEDZIAŁEK 01. 02
†† Zygmunt, Józefa (k), Stefan, Jasiu, Krystyna
1. † Irena NIEDZIAŁEK (I), 2. † Ludwik KAIM w 19. rocznicę śmierci oraz † ŻONA LEONIA, 3. O Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
1. † Krystyna BARANOWSKA w 1. rocznicę śmierci, 2. † Kazimiera GONDEK (I), 3. †† Bogumił, Marianna i Jerzy
JAWORSCY, 4. W intencji dusz w czyścu cierpiących, 5. W intencji STANISŁAWA, o umocnienie i szybki powrót
do zdrowia
WTOREK 02. 02—ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
W intencji Jerzego i Neli KOMOROWSKICH oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
1. †† GENOWEFA, ANNA, JADWIGA, KATARZYNA, LEONIA – członkinie wspólnoty Żywego Różańca –
intenja od Żywego Różańca naszej parafii, 2. † Andrzej STRZELECKI w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny,
3. W intencji STANISŁAWA, o umocnienie i szybki powrót do zdrowia
1. † Helena FULARCZYK w 6. rocznicę śmierci, 2. † Irena NIEDZIAŁEK (II), 3. † Kazimiera GONDEK (II),
4. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla MICHAŁA z okazji 11. rocznicy urodzin
1. O szybki powrót do zdrowia i opiekę Maryi dla Grażyny PLICHTA, 2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie,
opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
ŚRODA 03. 02
1. † Kazimiera GONDEK (III), 2. W intencji STANISŁAWA, o umocnienie i szybki powrót do zdrowia
1. † Rozalia, Franciszka (k) i Wocjiech KAIM, 2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla
MARCINA, 3. O uzdrowienie duszy i ciała dla synowej ANITY i dla całej rodziny – za wstawiennicwtem
św. Maksymiliana Kolbego
1. † HELENA, 2. † JAN z okazji 90. rocznicy ziemskich urodzin, 2. † Irena NIEDZIAŁEK (III), 3. O głęboką wiarę
dla wszystkich mężczyzn z naszej parafii – za wstawiennistwem św. Józefa
CZWARTEK 04. 02—I czwartek miesiąca
1. †† Zygmunt, Józefa (k), Stefan, Jasiu i Krystyna, 2. Dziękczynna w intencji MAMY Kazimiery z okazji 87.
rocznicy urodzin – o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi
1. † Irena Helena SIEMIONOWSKA w 1. miesiąc po śmierci, 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (I), 3. O Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
1. † Kazimiera GONDEK (IV), 2. † Irena NIEDZIAŁEK (IV), 3. O łaskę zdrowia dla Brygidy MYSZK, 4. W intencji
dziecka poczętego – o szczęślwe narodziny, 5. W intencji AGATY z okazji 22. r. urodzin w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
PIĄTEK 05. 02—I piątek miesiąca
W intencji dusz w czyścu cierpiących
1. † Irena NIEDZIAŁEK (V), 2. † Leon STUBIŃSKI oraz †† rodzicie, 2. †† Karol KAIM oraz Wojciech JANIAK
1. † Kazimiera GONDEK (V), 2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (II), 3. Dziękczynna za otrzymane łaski i powrót do
zdrowia w rodzinie, 4. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
SOBOTA 06. 02—I sobota miesiąca
1. Dziękczynna za dar chrztu świętego JANINY, 2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa
dla MARCINA
1. INTENCJA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, 2. † Kazimiera GONDEK (VI), 3. O
ustanie pandemiii, łaskę zdrowia dla chorych i o Boże błogosławieństwo dla wszystkich którzy niosą pomoc
1. Dziękczynna w intencji DOROTY i RYSZARDA z okazji urodzin. O Boże błogosławieństwo
i opiekę Maryi
dla całej rodziny, 2. † Irena NIEDZIAŁEK (VI), 3. † Wanda SZCZĘŚNIAK (III)
V NIEDZIELA ZWYKŁA 07. 02
1. † Tadeusz ZAŁĘSKI w 4. rocznicę śmierci oraz †† Gabriela (k) i Krystyna
2. † Wanda SZCZĘŚNIAK (IV)
1. O otwarcie ludzkich serc na pomoc dla głodujących dzieci na świecie
2. † Marianna w 35. rocznicę śmierci oraz † Walenty w 44. rocznicę śmierci
3. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla MARCINA
1. † SYN Dariusz
2. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Maryi i św. Józefa dla EWELINY z okazji 18. rocznicy urodzin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi dla GABRIELI z okazji imienin
1. † Grzegorz ŚWIĘCICKI w 3. miesiąc
po śmierci
o miłosierdzie
Boże i radość nieba
„Przede
wszystkim
nie zaniedbujmy
dziękczynienia: jeśli niesiemy
2. Kazimiera GONDEK (VII)
wdzięczność,
to iświętego,
świat staje
lepszy,
nawet
jeśli choć
trochę,
ale
3. O Boże błogosławieństwo dla ZOFII
w dniu chrztu
dla się
mamy
MONIKI
z okazji
urodzin
i dla całej
rodziny
wystarcza to, by dać mu nieco nadziei. Świat potrzebuje nadziei, a
1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla kandydatów przygotowujących się do
poprzez wdzięczność, poprzez tę postawę dziękowania,
sakramentu bierzmowania
przekazujemy nieco nadziei.”
2. † Danuta KOSTECKA w 10 r. śmierci
1. † Irena NIEDZIAŁEK (VII)
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1. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:






rozważanie. W lutym dyżur modlitewny przejmuje róża
pod wezwaniem bł. Doroty z Mątew. Podczas Mszy Św.
we wtorek (2.02) święto ofiarowania Pańskiego,
I sobotniej będą zbierane ofiary na kwiaty do naszego
jest
to
także Światowy
Dzień
Życia
Kościoła. W tych dniach kapłani odwiedzą swoich chorych
Konsekrowanego, dlatego
naszą
modlitwą
z posługą sakramentalną.
obejmijmy osoby służące Bogu w zakonach
i zgromadzeniach, prosząc także o liczne i święte 3. Zapraszamy wszystkich do pomocy przy rozbieraniu
powołania do życia zakonnego z naszej parafii. choinek w naszym kościele w środę 3 lutego od godz. 15:00.
Zapraszamy na Msze Święte na godz. 6:30, 8:00, Tego dnia Msza Święta o godz. 18:00 oraz adoracja
18:00 i dodatkową na godz. 19:00. Tego dnia połączona z Lectio Divino sprawowana będzie wyjątkowo w
będziemy tradycyjnie błogosławili świece, tzw. dolnym kościele.
gromnice, które przechowywane w domach 4. Apostolat pomocy duszom czyścowym zaprasza na
i zapalane przy ważnych okazjach przypominają Mszę Św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących w
nam o obecności Chrystusa – Światłości Świata. Po poniedziałek na godz. 18:00. Osoby, które wstąpiły do
tym święcie kończy się śpiewanie kolęd i chowa się Apostolatu otrzymają legitymację, będzie można również
wszelkie dekoracje bożonarodzeniowe. Podczas przystąpić do Apostolatu.
Mszy Św. będzie można złożyć ofiarę do puszek na
funkcjonowanie zakonów kontemplacyjnych w 5. Zachęcamy do udziału w adoracji Najświętszego
naszej archidiecezji, które utrzymują się jedynie z Sakramentu, która odbywa się w każdy piątek od godz.
ofiar
wiernych. 8.30 do godz. 17.45 w kaplicy w dolnym kościele. Na
W Archidiecezji gdańskiej mamy obecnie cztery godz. 15:00 zapraszamy na Koronkę do Bożego
wspólnoty
żeńskie:
Siostry
Benedyktynki Miłosierdzia, na godz. 16:00 na adorację prowadzoną
w Żarnowcu, Siostry Betlejemitki w Grabowcu, przez Wspólnotę Krwi Chrystusa a na 17:15 na modlitwę
Siostry Karmelitanki Bose w Gdyni Orłowie i Siostry różańcową.
Karmelitanki Bose w Suchej Hucie (klasztor 6. W niedzielę (7.01) zapraszamy na godz. 18:00 na Mszę
w budowie).
Świętą połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu i
Wieczór
uwielbienia
poprowadzi
w środę (3.01) wspomnienie św. Błażeja, biskupa i uwielbieniem.
męczennika. Tego dnia dwiema skrzyżowanymi wspólnota Szkoła Maryi.
świecami udzielane jest tzw. błogosławieństwo św. 7. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na
Błażeja, który jest m.in. patronem chorób gardła.
funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy także, za
w piątek (5.01) wspomnienie św. Agaty, dziewicy złożone dziś ofiary na funkcjonowanie Gdańskiego
Seminarium Duchownego.
i męczennicy

w sobotę (6.01) wspomnienie św. Pawła Miki 8. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość
niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn.
i towarzyszy, męczenników japońskich
9. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych

drogich zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii,
2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła,
I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Z okazji I czwartku zmarłych z naszych rodzin.
miesiąca zapraszamy na wystawienie Najświętszego
Sakramentu i modlitwę o powołania kapłańskie na godz. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
17.00, w I piątek miesiąca spowiedź pierwszopiątkowa od
godz. 17.00 w górnym kościele. W I sobotę miesiąca
zapraszamy na godz. 7:30 na różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi, na godz. 8:00 na Mszę Św.
wynagradzającą NSM a po Mszy Św. na 15 minutowe


