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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Od dzisiaj zapraszamy do udziału w Jerychu modlitewnym, które zgodnie z zasadą potrwa przez 7 dni. Każdego
dnia zapraszamy na g. 19.00 na godzinną wspólną
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem z wybraną
intencją modlitewną na cały tydzień. Na temat tej formy
modlitwy można przeczytać na naszej stronie
internetowej.
2. We wtorek obchodzimy Światowy Dzień Chorego oraz
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Otoczmy naszą osobistą modlitwą chorych i cierpiących,
szczególnie z naszej parafii.

V NIEDZIELA

3. W środę o g. 19.00 w kawiarence parafialnej, katecheza
dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Obecność
obowiązkowa!

ZWYKŁA

4. W środę, po wieczornej Eucharystii nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Szkoła Maryi zaprasza na
adorację z modlitwą uwielbienia w czwartek na g. 19.00
do kaplicy adoracji.

Rok liturgiczny A/II

5. W piątek, tradycyjnie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji, o g. 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, natomiast od 16.00 do 17.15 na wspólną
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem zaprasza
Wspólnota Krwi Chrystusa. Z kolei o g. 19.00 w kawiarence parafialnej spotkanie wspólnoty młodzieżowej,
na g. 20.00 zapraszamy młodzież uzdolnioną muzycznie.
6. Ks. Proboszcz zaprasza do wzięcia udziału w pielgrzymce do Medjugorje w dniach 19 – 26 kwietnia. Koszt
1895 zł od osoby. Więcej informacji, szczegółowy plan
i ewentualne zapisy u Ks. Proboszcza.
Z kolei Ks. Krzysztof zaprasza do udziału w pielgrzymce
z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (Gdańsk
- Toruń - Kraków - Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska Niegowić - Częstochowa). Pielgrzymka planowana jest od
30 kwietnia do 3 maja br. Koszt to ok. 680 zł. Więcej
informacji u ks. Krzysztofa. Zapisy potrwają do końca
lutego.
7. Zapraszamy na weekendowe rekolekcje, które
poprowadzi w naszej parafii Szkoła Maryi w dniach 21–
23 lutego. Rozpoczęcie w piątek, 21. lutego wspólną
Eucharystią o g. 18.00, zakończenie w niedzielę 23.
lutego ok. g. 15.00. Zapraszamy!

REDAKCJA
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz –
topolski.tomasz91@gmail.com

Papieskie Intencje
Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna:
Słuchanie wołania migrantów.
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce
pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany
pod uwagę.

Z Ewangelii według św. Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Święty Walenty” - rysował Mikołaj
8. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza do wzięcia udziału
w weekendowych rekolekcjach: „Pokora bramą wszystkich cnót”, które odbędą się w Domu Misyjnym
Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie w dniach 21–
23. lutego. Rekolekcje prowadzone będą przez misjonarza
Krwi Chrystusa. Rozpoczęcie w piątek, wieczorną
Eucharystią. Więcej informacji u Pani Lucyny Witek
i w zakrystii.
9. Ks. Tomasz zaprasza uczniów klas ósmych na pierwsze
spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania,
które odbędzie się w sobotę, 29. lutego o g. 10.00 w dolnym kościele.

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie
może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też lampy i nie
umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech wasze światło
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie».

10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do
czytania prasy katolickiej, odwiedzenia naszej parafialnej
strony internetowej i zabrania ze sobą naszego
parafialnego biuletynu!

KONTAKT Z PARAFIĄ

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
Teksty: Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz, www.youtube.com/gdanskjasien
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Korekta: Małgorzata Migdał
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Pierwsze czytanie (Iz 58, 7-10)
Światło dobrych uczynków
Psalm (Ps 112 (111)
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych
Drugie czytanie (1 Kor 2, 1-5)
Nauczanie Świętego Pawła
Ewangelia (Mt 5, 13-16)
Wy jesteście światłem świata

KOMENTARZ:

Każda gospodyni wie jak ważna jest sól. Nie ma chyba
kuchni w której nie znalazłaby się ta najważniejsza przyprawa. Kiedyś jej wartość miała jeszcze większe znaczenie,
bowiem chroniła mięso od zepsucia. Sól oznacza również
pełnię życia.
O tym jak ważne jest światło wie każdy. Krótko mówiąc
bez światła nie byłoby życia na Ziemi. Światło pomaga nam
żyć w ciemności, rozświetla drogi, którymi podążamy. Daje
wzrost roślinom i pomaga dojrzewać owocom.
Pan Jezus nie bez powodu porównuje nas do soli i do
światła, bowiem w Jego imieniu, żyjąc pełnią życia, mamy
nadawać wartość temu co powinno być najważniejsze w życiu każdego człowieka. Chrystus nie wzywa nas, abyśmy
stali się solą i światłem, podkreśla, że już nimi jesteśmy.
Stało się to w momencie naszego chrztu. Mamy udział w Jego posłannictwie. Ogromy zaszczyt i przywilej, ale jednocześnie zobowiązanie, aby „świecić” w Jego imieniu i podkreślać co powinno być najważniejsze w życiu człowieka,
by chronić to co narażone jest na zepsucie.
Ks. Tomasz

● Poniedziałek, 10 lutego- Wspomnienie Świętej Scholastyki, dziewicy.

KALENDARZ

● Wtorek, 11 lutego- Światowy Dzień Chorego, wspomnienie NMP z Lourdes.

LITURGICZNY

● Piątek, 14 lutego – Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa patronów Europy.
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ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH
Mimo, że początków dzisiejszych Walentynek, należy szukać nie
w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie, to jednak niesprawiedliwe jest stawianie ich na równi z innymi zwyczajami pogańskimi,
takimi jak chociażby popularne dzisiaj halloween. O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki gnieżdżące
się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary.
Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe
nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na połowę lutego wyznaczyli
datę świętowania luperkaliów - festynu ku czci boga płodności Faunusa
Lupercusa. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria:
imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali
je chłopcy. W ten sposób dziewczyny stawały się ich partnerkami
podczas luperkaliów. A i bywało tak, że chodzili ze sobą przez cały rok.
W IV w. chrześcijaństwo stało się religią dominującą w cesarstwie
rzymskim. Tym samym pogańskie zwyczaje i święta powoli zastępowano świętami chrześcijańskimi. Popularne, pogańskie luperkalia
zostały zastąpione świętem ku czci męczennika Walentego.

Kiedy Rzym naznaczony został krwawymi wojnami i sporami, Cesarz Klaudiusz odwołał wszelkie
zaręczyny, twierdząc, że są one powodem zaprzestania wstępowania mężczyzn do wojska. Kapłan
Walenty pomagał parom pobierać się po kryjomu.
Niestety, został nakryty i skazany na śmierć. Bito go,
aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14
lutego 269 lub 270. Wcześniej jednak zaprzyjaźnił
się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła
na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na
pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał:
"Od twojego Walentego". Nad grobem męczennika
przy Via Flaminia zbudowano bazylikę, jednak
papież Paschalis I (817-24) przeniósł szczątki męczennika do kościoła św. Praksedy. Z czasem postać
kapłana Walentego zmieszała się z innym świętym
męczennikiem noszącym to samo imię. W 197 r.
został on biskupem miasta Terni w Umbrii. Zasłynął
z tego, że jako pobłogosławił związek małżeński
między poganinem i chrześcijanką. Wysyłał też do
swych wiernych listy o miłości do Chrystusa. Zginął
w Rzymie w 273 r., gdyż nie chciał zaprzestać
nawracania pogan. Dziś to właśnie on jest bardziej
znany i to do jego grobu w katedrze w Terni ściągają
pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjącym jego
szczątki znajduje się napis: "Święty Walenty, patron
miłości".

Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to
pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie
pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich
relikwie. Przypomniano więc sobie także dzieje św.
Walentego. Święto najbardziej rozpowszechniło się
w Anglii i Francji
Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano
kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta
zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji
Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn otrzymała
wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. Przede
wszystkim jednak narzeczony był obowiązany 14.
lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany
walentynką.
Najbardziej uroczyście obchodzi się ten dzień
w ojczyźnie św. Walentego. Co roku w niedzielę
najbliższą 14. lutego w katedrze w Terni odbywa się
Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św.
Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych
nieraz z różnych stron świata, przyrzekają sobie
miłość i wierność na czas do dnia ślubu. W 1997 r.
krótki list do zgromadzonych w Terni narzeczonych
napisał papież Jan Paweł II. Wiele miast w Europie
przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego,
w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14.
lutego organizowane są obchody ku czci patrona
zakochanych.
Dokończenie na następnej stronie.
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Smutne jest to, że podobnie jak Boże
Narodzenie, czy inne święta, mające na celu odegrać
ważną rolę w życiu człowieka, tak i Dzień
zakochanych, przybiera coraz bardziej komercyjny
charakter. Często dostajemy najczęściej prezent w
postaci słodziutkiej kartki, czekoladek, albo misia,
zapominając o istocie tego święta, którą jest
podkreślenie czym jest miłość w życiu człowieka, i że
jej źródłem jest tylko Bóg. Może jednak warto zadbać,
by materializm nie przysłonił nam spraw ważniejszych
i aby nie było to kolejne święto propagujące
konsumpcyjny styl życia?

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 10.02. 2020
Wtorek 11.02.2020
1.
8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XI)
8.00
2.
2.
18.00 1. +Roman TOMCZAK (VI)
18.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XII)
2. O Boże błog., opiekę Matki Bożej w codziennym
2. + Roman TOMCZAK (VII)
życiu oraz o silną wiarę dla Oliwii z okazji 15.
3. + Helena w miesiąc po śmierci.
rocznicy urodzin.
Środa 12.02.2020
Czwartek 13.02.2020
1. + Wacław w 15. rocznicę śmierci.
8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XIII)
8.00
2.
2.
1.
+
Roman
TOMCZAK
(XVIII)
18.00
18.00 1. + Roman TOMCZAK (IX)
2. ++ Stanisława i Zenon.
2. + Dariusz PIERNICKI (XIV)
3. W int. Wandy i Czesława z okazji 37. rocznicy
3. ++ z Rodziny WILSKICH
ślubu. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski oraz o
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Piątek 14.02.2020
8.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XV)
2. Za siostrę Renatę. W intencji Bogu wiadomej.
18.00 1. + Roman TOMCZAK (X)
2. + Jerzy MANISZEWSKI w miesiąc po śmierci.
Sobota 15.02.2020
8.00 1.+ Dariusz PIERNICKI (XVI)
2. W int. Emilii i Janusza z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i Dary Ducha Świętego.
3. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
18.00 1. W intencji Krzysztofa. O łaskę nawrócenia i o uwolnienie z nałogu.
2. +Roman TOMCZAK (XI)
Niedziela 16.02. 2020 /VI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 1. + Jan GNIECKI.
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Wiktorii z okazji 14. rocznicy urodzin.
9.00 1. + Dariusz PIERNICKI (XVII)
2. ++Rodzice: Maria i Bronisław.
9.15 /dk/ + Jadwiga w 3. rocznicę śmierci.
10.30 1. + Roman TOMCZAK (XII)
2. +Janina z okazji rocznicy śmierci.
11.00 /dk/ +Andrzej oraz ++ z Rodziny TARASZKIEWICZ oraz + Kamil.
12.00 1. Zofia GABRIEL.
2. + Kazimiera ŁUKASIK w 25. rocznicę śmierci oraz ++ Rodzice i Rodzeństwo oraz + Mieczysław.
13.15 1. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Emilii i Teresy z okazji urodzin.
2. O zdrowie, Boże błog., Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla Aleksandry, Zdzisława, Dominika i Pauliny.
18.00 1. + Danuta KOSTECKA w 9. rocznicę śmierci.
2. W int. Janusza SMOLEŃ z okazji 50. rocznicy urodzin, o Boże błog., dla Jubilata i Jego Rodziny.
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