Pierwsze czytanie Dz 6, 1-7
Wybór pierwszych diakonów
Psalm Ps 33 (32)
Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Drugie czytanie 1 P 2, 4-9
Powszechne kapłaństwo
Ewangelia J 14, 1-12
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Intencja Apostolstwa Modlitwy na
miesiąc maj:
Intencja ewangelizacyjna
Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni
służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym
znakiem dla całego Kościoła.

Z Ewangelii wg Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak
więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go
znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział
mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i
Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje
tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze
względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał
tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

KONTAKT Z PARAFIĄ
Kościół stale wychodzi naprzeciw potrzebom i sprawom tego świata, ale na
tym nie poprzestaje. Przeciwnie – każda jego działalność ma ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 30399-94, e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
ukierunkowanie eschatologiczne, bez którego byłby tylko jeszcze jedną
www.parafiajasien.gda.pl
instytucją dobroczynną w długim szeregu innych, motywowanych litością i
www.youtube.com/gdanskjasien
pragnieniem ulżenia niedoli biednych i uciskanych. Kościół natomiast Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob
10.00-12.00
wyznaje, że obok głodu chleba i pragnienia wody, których zaspokajanie
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
zabezpiecza i podtrzymuje życie ludzi, bardzo ważne jest także zaspokajanie
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
– często nieświadomego – głodu Boga. Posłannictwem chrześcijan jest
REDAKCJA
również, dzielenie się skarbem wiary w Boga, który objawił siebie w Jezusie
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz –
Chrystusie. Szukającemu życiowej drogi Tomaszowi Jezus powiedział: „Ja
topolski.tomasz91@gmail.com
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
Teksty: Piotr i Joanna Błędzcy, Bogusław
przez Mnie”. Nie możemy gasić ani ukrywać wiary, którą wyznajemy. Nie Olszonowicz, Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna
Tamowicz, Lucyna Witek,
wolno bowiem odmawiać innym tego, co sami uznajemy za skarb i dar, na
Korekta: Małgorzata Migdał
który nie zasłużyliśmy.
Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska

Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK 11.05
8.00

WTOREK 12.05

1. W int. wnuków o Boże błog., opiekę Maryi, silną wiarę dla nich i ich rodzin.
2. O ustanie epidemii.
3. +Jarosław PIĄTEK (IX)

18.00 1. O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Grażyny – int. od Ruchu Rodzin
Nazaretańskich.
2. +Ewa ANDRZEJCZAK (XI)
3. +Katarzyna SZCZERBOWSKA – w darze wdzięczności za wszelkie dobra.

8.00

1.+Leon STUBIŃSKI.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski w in. Syna ROMANA, z
prośbą o Boże błog., i potrzebne łaski.
3. +Jarosław PIĄTEK (X)

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XII)
2. +Jan HAJDUCZKA w 2. r. śmierci.
3. +Jarosław PIĄTEK (X)
4. Za szczęśliwe narodziny Jagódki – o Boże błog. i potrzebne
łaski dla niej i dla jej rodziców.

ŚRODA 13.05
8.00

CZWARTEK 14.05
8.00

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XIII)
2. +Jarosław PIĄTEK (XI)

18.00 1. Abyśmy zawsze obierali Boga za największe dobro, byśmy przyjmowali Słowo
Boże i realizowali je w swoim życiu.
2. W intencji Dominiki z okazji 17. r. urodzin – dziękczynno błagalna.
3. O dary Ducha Św. pomyślną obronę pracy magisterskiej dla Agaty.

1. ++ RODZICE: Helena i Franciszek oraz Stefan i Jan.
2. O ustanie epidemii.
3. +Jarosław PIĄTEK (XII)

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XIV)
2. W int. Antoniny z okazji 5. rocznicy urodzin.
3. +Leonard KUJAWA w 24. r. śmierci.
19.30 O ustanie epidemii.

PIĄTEK 15.05
8.00

SOBOTA 16.05
8.00

1. +Zofia – w dniu imienin.
2. +Anna KOLK – 1 r. śmierci.
3. +Jarosław PIĄTEK (XIII)

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XV)
2. ++RODZICE: Zofia i Julian DAWIEC.
3. W intencji MAMY z okazji imienin o radość życia wiecznego.

1. W int. Adama z okazji 4. r. urodzin – Boże błog., potrzebne
łaski, zdrowie i opiekę Maryi.
2. W int. Katarzyny – o zdrowie i pozytywne wyniki w
leczeniu choroby nowotworowej i błog. Boże.
3. +Stanisława (mama)
4. +Jarosław PIĄTEK (XIV)

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XVI)

17.05.2020
VI NIEDZIELA WIELKANOCY
7.30

O dobrą pogodę dla rolników i Boże błog., oraz opiekę Maryi.

9.00

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XVII)
2. W int. kapłanów pracujących w naszej parafii.

9.15

++Zofia i Władysław BULIŃCY

10.30

+Krystyna TRZOS, Piotr i Maria TRZOS, Wiktor MAJEWSKI.

11.00

+Jarosław PIĄTEK (XV)

12.00

1. +RODZICE: Maria i Wacław LASEK.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski w RODZINIE KRAJEWSKICH.
3. W int. SYNÓW: Ignacego i Krzysztofa, o Boże błog., opiekę Maryi.

13.15

++RODZICE: Czesław i Kazimiera SZYMAŃCY oraz ++ BRACIA: Bogdan, Tadeusz i Alfred.

18.00

+Wojciech ZIEMANN w 2 miesiąc po śmierci.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tym tygodniu - 13 maja wspominamy MB Fatimską oraz 39. Rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II. Nabożeństwo fatimskie, bez procesji, razem z majowym
po Mszy św. o g. 18.00 (górny kościół). W czwartek św. Macieja, Apostoła, w sobotę 16. Maja Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika Patrona Polski. W tym
dniu ks. Arcybiskup udzieli święceń 5. Nowym kandydatom do święceń. Ponieważ obecność na uroczystości jest tylko dla najbliższych, polecamy ich naszym
modlitwom. Zapowiadamy tydzień wcześniej, że we wtorek, 19 maja ks. Michał GREGOROWICZ, kapłan z naszej parafii, będzie wraz z księżmi z jego roku, miał
jubileuszową Mszę św. w naszym górnym kościele o g. 18.00, tam też zostaną odprawione nasze wcześniej zamówione intencje. W piątek, całodzienna Adoracja w
kaplicy NS ( w tym – 15.00 koronka do BM, o 16.00 modlitwa Wspólnoty Krwi Chrystusa, a o 17.15 Różaniec w int. pokoju na świecie i o ustanie epidemii.
2. Po ogłoszeniu nowych zasad bezpieczeństwa i dokładnych pomiarach naszej świątyni, w górnym kościele może być jednocześnie na Mszy św. 108 osób, w dolnym
kościele 44 a w kaplicy NS – 15. Pamiętajmy o zakryciu ust i nosa i odległości.
3. Sprawy związane z I Komunią Świętą omawiamy s ks. Krzysztofem. Jest prośba o szybkie odebranie strojów. Terminy bierzmowania wyznaczy Ks. Arcybiskup.
4. Mimo trudności parafia realizuje zaplanowane ławki do kaplicy adoracji oraz remont starej kaplicy, obecnie harcówki. Za symboliczny „wdowi grosz” składam
serdeczne „Bóg zapłać” Ponieważ oprócz skarbonki na ofiary na msze o ustanie epidemii zniknęły też te na ten cel, bardzo prosimy by ofiary składać osobiście u ks.
Proboszcza.
5. Nie ma organizowanych przez parafię nabożeństw majowych przy kapliczkach. Prywatnie można się pomodlić, przy zachowaniu zasad sanitarnych.
6. 26. maja z okazji Dnia Matki zostanie odprawiona msza św. w intencji matek w stanie błogosławionym, matek żyjących i zmarłych.
7. Ofiary za msze św. prosimy składać osobscie przed lub po mszy, nie w formie przelewu. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
8. Ks. Krzysztof i Ks. Tomasz zachęcają do udziału w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w górnym kościele od g, 18.30 do 21.00. Codziennie o g. 20.40
litania Loretańska do NMP. O 21.00 Apel, cząstka różańca. W każdą niedzielę ok 21.00 w górnym kościele nabożeństwo światła.

Ks. Proboszcz

