Pierwsze czytanie (Ez 37, 12-14)
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli
Psalm (Ps 130 (129)
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Drugie czytanie (Rz 8, 8-11)
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
Ewangelia (J 11, 1-45)
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Z Ewangelii wg Świętego Jana
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto
choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to,
rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam,
gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni
spoczywającego w grobie.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta
więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?»
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie
go położyliście?»
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy
zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał
kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!»
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli
uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem,
że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty
Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była
owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii,
ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
PAPIESKA
INTENCJA
APOSTOLSTWA
MODLITWY NA
MIESIĄC MARZEC:
Intencja
ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach.
Módlmy się, aby
Kościół w Chinach
trwał w wierności
Ewangelii i wzrastał
w jedności.

2. kwietnia – Pierwszy
czwartek miesiąca.
3. kwietnia – Pierwszy
piątek miesiąca.
4. kwietnia – Pierwsza
sobota miesiąca.

„Łazarzu wstań!” - narysował Mikołaj Karczewski

Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK 30.03

WTOREK 31.03

8.00

1. ++ RODZICE: Gertruda i Władysław KRAKOWSCY.
2. Dziękczynno – błagalna w 80. r. ur. z prośbą o błog., Boże
i opiekę Maryi i św. Józefa.
18.00 1. Karol DAWIEC (XXIX)
2. wolna intencja.
ŚRODA 01.04
8.00 1. + MAMA Teresa w 17. rocznicę śmierci oraz ++ z
RODZINY.
2. wolna intencja
18.00 1. W intencji naszych DUSZPASTERZY za przyczyną św. Jana
Marii Vianeya – int. od Wspólnoty Krwi Chrystusa.
2. + Marcin IGRAS – w miesiąc po śmierci.
3. + Edward SOBCZAK w 22. rocznicę śmierci.
PIĄTEK 03.04
8.00 1. W int. naszych DUSZPASTERZY za przyczyną św. Jana
Marii Vianeya – int. o Wspólnoty Krwi Chrystusa.
2. wolna intencja.
18.00 1. + Anna MAZELLA w 1. rocznicę śmierci.
2. + Maria KORZYCKA – w miesiąc po śmierci.

8.00

1. W int. Mili KOWALSKIEJ i Jej rodziny – o zdrowie.
2. O łaskę zdrowia dla rodziny CZAPLEWSKICH.
18.00 1. + Karol DAWIEC (XXX)
2. W rocznicę chrztu Magdaleny.
3. wolna intencja
CZWARTEK 02.04
8.00 1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
18.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla osób z autyzmem
i ich rodzin, opiekunów, terapeutów i nauczycieli.
2. W int. naszych DUSZPASTERZY za przyczyną św. Jana
Marii Vianeya – int. o Wspólnoty Krwi Chrystusa.
3.W int. kapłanów oraz misjonarzy, o umocnienie w powołaniu.
SOBOTA 04.04
8.00 1. W int. naszych DUSZPASTERZY za przyczyną św. Jana
Marii Vianeya – int. o Wspólnoty Krwi Chrystusa.
2. Wynagradzająca za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. wolna intencja.
18.00 1. Za narody doświadczane wojną, by doczekały pokoju i
wolności
2. + Monika WOŁOSZKO w 2. r. śmierci oraz ++ z RODZINY.
05. 04.2020 VI Niedziela Wielkiego Postu Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej
7.30 1. Michał BAJ i Franciszek GRZENKOWITZ.
KONTAKT Z PARAFIĄ
2. + Jan STEFANOWICZ – w 42. rocznicę śmierci.
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
9.00

1. + Kazimierz RYBANT w 13. r. śmierci.
2. W intencji Patryka z okazji 11. r. urodzin

9.15

1. O ratunek dla świata i ochronę przed wirusem.
2. + Bernard WŁOCH.

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

10.30 + SYN Dariusz.
12.00 1. W intencji Anny i Grzegorza w 21. r. śmierci – dziękczynno – błagalna.
2. ++ RODZIN: PAĆKOWSKICH, MAZUCHOWSKICH i CICHOCKICH.
13.15 1. ++ RODZICE: Jan, Jadwiga i Józefa oraz ++ z RODZIN: DAWCZAK i
STEFAŃSKICH.
2. W int. naszych DUSZPASTERZY za przyczyną św. Jana Marii Vianeya –
int. o Wspólnoty Krwi Chrystusa.
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18.00 Z okazji 80. rocznicy urodzin Stanisława, o potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy V niedzielę wielkiego postu. Zgodnie ze zwyczajem, tej niedzieli zasłaniamy w naszych kościołach krzyże i obrazy.
Krzyż zostanie uroczyście odsłonięty podczas liturgii Męki Pańskiej w
Wielki Piątek. ZACHĘCAMY, ABY ZASŁONIĆ KRZYŻE W NASZYCH DOMACH! Ze względu na ograniczenia liczby uczestników liturgii zachęcamy, aby w Wielki Piątek odsłonić krzyż w
naszych domach i adorować go w gronie najbliższych.
2. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu każdego dnia
wielkiego postu w górnym kościele w godzinach 18.30 - 21.00. W czasie trwającej adoracji Najświętszego Sakramentu - co 20 minut dla
osób, które kończą adorację, istnieje możliwość przyjęcia Komunii
Świętej. Adoracja odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi od 25. marca w świątyni może przebywać
maksymalnie pięć osób, zapisanych wcześniej na daną godzinę.
3. Wszystkie spotkania duszpasterskie i katechezy sakramentalne są
nadal zawieszone, do odwołania.
4. Zapraszamy do oglądania transmisji Mszy św, dla dzieci w niedzielę o g. 12.00 oraz nabożeństwa drogi krzyżowej w piątek o g.
20.00. Transmisje dostępne na facebooku naszej parafii.
5. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętajmy w
osobistej modlitwie o powołaniach kapłańskich, także z naszej parafii
oraz za wszystkich kapłanów.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji
od g. 9.00 do g. 17.00. Tego dnia przypada pierwszy piątek miesiąca.

Spowiedź święta od g. 16.30 do g. 18.00. W górnym kościele będzie
spowiadało dwóch księży, w dolnym kościele również dwóch księży
oraz jeden w kawiarence parafialnej (wejście od strony ul. Kartuskiej.) PROSIMY, ABY DO ŚWIĄTYNI WCHODZIĆ POJEDYŃCZO, TAK, ABY W KOŚCIELE NIE PRZEBYWAŁO JEDNOCZEŚNIE WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ OSÓB (OPRÓCZ SPOWIADAJĄCYCH KAPŁANÓW).
7. W sobotę – pierwsza sobota miesiąca. Różaniec wynagradzający
odmówmy indywidualnie w naszych domach. Odwiedziny chorych z
Najświętszym Sakramentem wg. ustaleń i zgłoszeń. Dyżur modlitewny
w miesiącu kwietniu obejmuje róża św. Jadwigi, królowej Polski.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Palmową,
czyli Męki Pańskiej. Ze względu na kwarantannę i prośbę o pozostanie w domach, zachęcamy do własnoręcznego wykonania palm i
umieszczenia ich w oknach naszych domów. Prosimy również o odczytanie w gronie najbliższych opisu Męki Pańskiej według św.
Mateusza z podziałem na rolę. Specjalnie przygotowany tekst,
dostępny będzie od soboty na naszej parafialnej stronie internetowej.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego”, zachęcamy do odwiedzania naszej parafialnej strony
internetowej, Facebooka oraz do zabrania ze sobą naszego parafialnego
biuletynu. Biuletyn dostępny również w wersji elektronicznej na
stronie naszej parafii. Można również zamawiać intencje mszalne
drogą elektroniczną. Adresy mailowe księży dostępny są na stronie
internetowej naszej parafii.

