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Intencja powszechna: 

Sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w zakresie 

robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.  

47 (108) 22 XI 2020 

Łk 21, 5—11 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 

przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 

powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 

patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który 

by nie był zwalony». 

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi?            

I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?» 

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie 

zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim 

imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz 

„Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie 

trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach                  

i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie 

zaraz nastąpi koniec». 

Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw 

narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią 

silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 

ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na 

niebie». 

Ez 34, 11-12. 15-17 

Ps 23 (22) 

1 Kor 15, 20-26. 28 

Wszyscy staną na Sądzie Ostatecznym.            

Będziemy sądzeni z miłości i miłosierdzia.                        

Ta perspektywa słusznie przejmuje nas bojaźnią,  

ale pamiętajmy, że Sędzią będzie Chrystus, który 

umarł za nas na krzyżu. Ten Sędzia jest zarazem 

dobrym pasterzem, o którym mówi prorok Ezechiel. 

Szuka do końca zagubionych owiec, by 

przyprowadzić je do bezpiecznej owczarni.  
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1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla (ostatnią 

niedzielę roku liturgicznego). Jest to także patronalne święto 

Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jak co roku tego dnia 

zbieramy ofiary na funkcjonowanie Seminarium Duchownego, 

które utrzymuje się tylko z ofiar wiernych. Dar serca na seminarium 

można złożyć do puszek ustawionych przy wyjściu  

z kościoła. Pamiętajmy dziś także o klerykach i moderatorach GSD 

w swoich modlitwach. Dzisiaj również wspominamy św. Cecylie                

– patronkę muzyki kościelnej. Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy troszczą się o śpiew liturgiczny w naszej parafii: 

organistom: Robertowi, Oliwii i Krzysztofowi oraz scholce 

dziecięcej, zespołowi młodzieżowemu i wszystkim grupom 

muzycznym którzy uświetniają liturgię podczas Mszy świętych w 

naszym kościele.  

2. Zapraszamy dzisiaj na dodatkową Mszę św. na godz. 19:00 

podczas której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Rity 

z Casci w intencji nawrócenia bliskich nam osób. Na to spotkanie 

można przynieść róże, które zostaną pobłogosławione. 

3. Za tydzień (29.11) I Niedziela Adwentu. Tego dnia rozpoczniemy 

nasze parafialne rekolekcje adwentowe przygotowujące nas na 

Święta Bożego Narodzenia. Rekolekcje poprowadzi                                       

Ks. Krzysztof Łytkowski (CM) ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

św. Wincentego a Paulo. Program rekolekcji dostępny jest na 

n a s z e j  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j ,  n a  p l a k a t a c h  

i biuletynie parafialnym. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy Św.              

o godz. 13:15 dziesięciu ministrantów zostanie ustanowionych 

lektorami. Ogarnijmy modlitwą kandydatów na lektorów,                

ich rodziny a także całą wspólnotę Służby Liturgicznej naszej 

parafii.  

4. Przypominamy, że spowiedź w naszej parafii odbywa się 30 min 

przed każdą Mszą Świętą w tygodniu oraz podczas każdej Mszy 

Świętej niedzielnej. Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy 

wiernych, szczególnie w podeszłym wieku do korzystania                         

z sakramentu pokuty i pojednania w tygodniu, unikając długich 

kolejek w niedzielę.  

5. Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym na Msze 

Świętą w każdą niedzielę na godz. 11:00 do dolnego kościoła.  

6. Przypominamy, że od minionej środy, katechezy dla kandydatów 

przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbywają się 

online. Więcej informacji u ks. Tomasza.  

7. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rozprowadzanie świec na stół 

wigilijny w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece 

w cenie 6 złotych mała i 16 zł duża dostępne w zakrystii.  

8. Od dnia dzisiejszego można otrzymać pobłogosławione opłatki 

na stół wigilijny. Ze względu na trwającą pandemię  

w tym roku zrezygnowaliśmy z roznoszenia opłatków po domach. 

Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny będzie można nabyć 

przez wszystkie niedziele adwentu przy wyjściu z kościoła,                      

w zakrystii i biurze parafialnym. Prosimy o pomoc  

w dostarczeniu opłatków tym parafianom, którzy ze względu na 

chorobę oraz inne okoliczności nie mogą sami przyjść do kościoła. 

Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które zostaną 

przeznaczone na inwestycje w naszym kościele. 

9. W niedzielę, 6 grudnia po każdej Eucharystii, harcerze 

będą tradycyjnie rozprowadzać własnoręcznie wykonane kartki 

świąteczne. Dochód ze sprzedaży kartek będzie przeznaczony                 

w całości na wsparcie ubogich z naszej parafii. Ze względów 

bezpieczeństwa, kartki będą sprzedawane przed kościołem 

oraz  dostępne będą przez cały dzień w harcówce.  

10. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 

funkcjonowanie naszej parafii, zarówno te na tacę, do skarbon jak  

i na konto parafialne. Dziękujemy wszystkim za dar serca w tym 

trudnym dla nas wszystkich czasie.  

11. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny, 

Mały Gość Niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn. 

Od dzisiaj biuletyn ukazywać się będzie w nowej szacie graficznej    

z dodatkiem dla dzieci. Dziękujemy Panu Marcinowi, naszemu 

parafianinowi, za wykonanie nowego projektu naszego Tygodnika. 

W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przez ponad dwa 

lata  (tj. 108 numerów) zaangażowali się w jakikolwiek sposób                 

w tworzenie biuletynu. Prosimy w miarę możliwości o składanie 

dobrowolnych ofiar do puszek przeznaczonych na pokrycie 

kosztów związanych z cotygodniowym wydawaniem gazetki.                 

Od stycznia natomiast chcemy rozpocząć wydawanie naszego 

miesięcznika. Osoby które chciałyby się włączyć w tworzenie 

czasopisma prosimy o kontakt z ks. proboszczem.  

12. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 

zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, budowniczych                

i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin,                  

śp. Janusza Pielkę, Nikodema Markowskiego, Zygmunta Walczyne, 

Krzysztofa Dębek oraz Eugeniusza Gawdzik, których pożegnaliśmy 

w minionym tygodniu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

23 – 29. 11. 2020 
XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 23.11 
6.30 Dziękczynna w 41. rocznicę chrztu żony Barbary. 

8.00 1. +Leszek ADAMCZYK (XXIII), 2. O zdrowie dla Rafała, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXIII), 2. ++rodzice chrzestni Józef i Jadwiga oraz Józef i Franciszka (k), 3. +Wiesława (k) 
FULARCZYK 

WTOREK 24.11 

6.30 ++Stefania DOSZ w 4. rocznicę śmierci. 

8.00 1. +Henryk BIAŁCZAK w 24. rocznicę śmierci, 2. +Halina PŁOTKA 

18:00 1. Mateusz MERCHEL, 2. +Leszek ADAMCZYK (XXIV) 
3. +Stanisław WOJCIESZEK w 2. miesiąc po śmierci – intencja od sąsiadów z Tomaszowa Mazowieckiego 

ŚRODA 25.11 

6:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny: MYSZKÓW, HELKÓW, TROCKICH 

8.00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXV), 2. +Leszek ADAMCZYK (XXV) 

18:00 1. +Zdzisław w 26. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny z obu stron, 2. ++ z rodziny HAJDUCZKÓW,  
3. Czesław RYBKA w 1. miesiąc po śmierci 

CZWARTEK 26.11 

6.30 +ks. Bogdan NAPIERAŁA 

8.00 1. Leszek ADAMCZYK (XXVI), 2. O Boże błogosławieństwo dla Marty i Ewy oraz o łaskę zdrowia dla Sylwii 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXVI), 2. W intencji Kornelii o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalszej 
drodze życia, 3. +Maria w 35. rocznicę śmierci oraz +Wojciech w 62. rocznicę śmierci. 

PIĄTEK 27.11 

6.30 +ks. Bogdan NAPIERAŁA 

8.00 +Leszek ADAMCZYK (XXVII) 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXVII), 2. ++ z rodziny KAIMÓW i PIERNICKICH 

3. +Leonarda (k) KARTANOWICZ w 1. miesiąc po pogrzebie, 4. +Jadwiga i Bernard 

SOBOTA 28.11 

6:30 +BRAT Adam w 34. rocznicę śmierci 

8:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXVIII) 

2. +ks. Bogdan NAPIERAŁA 
3. +Jerzy SZCZEPANIAK w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodzice oraz rodzeństwo z obu stron 

13:30 SAKRAMENT CHRZTU: Lilianna BRANDT 

15:00 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Magdalena ZELA i Łukasz PLEWA 

18:00 1. W intencji ŻANETY i TOMASZA z okazji 22. rocznicy ślubu, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Maryi dla Jubilatów oraz całej rodziny KAIM i DOBOSZ 

2. +Leszek ADAMCZYK (XXVIII), 3. ++Wanda i Krzysztof MUSIAŁKOWSCY oraz +Irena NIEDZIAŁEK 

  I NIEDZIELA ADWENTU, 29. 11— REKOLEKCJE ADWENTOWE 

7:30 +Maria MICHALSKA 

9:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (XXIX), 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla AGNIESZKI i ZBYSZKA 
z okazji 10. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za zdany egzamin specjalizacyjny. 

10:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i wytrwałość dla PATRYCJI i DAWIDA z okazji 1. rocznicy ślubu 
oraz o zdrowie dla córki LILIANNY. 

11.00 W intencji Parafii. 

12:00 1. rez., 2. Albina PASTWA w 4. r. śmierci. 

13:15 1. +Leszek ADAMCZYK (XXIX), 2. W intencji Sylwestra, Małgorzaty, Natalii, Wiktorii PAWELCÓW. O Boże 
błogosławieństwo i ochronę przed wszelkim złem 

18:00 1. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących, 2. Grażyna PAPROCKA w 1. miesiąc po śmierci. 

„Jeśli chcemy być gotowi na ostateczne spotkanie z Panem,                                                                       
powinniśmy już teraz z Nim współpracować                                    

i wypełniać dobre uczynki inspirowane Jego miłością”  


