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„Wizyta na Zaspie – Paież jest z nami!” - narysował Mikołaj Karczewski, lat 10

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1/ Dziś imieniny obchodzi Ks. Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
2/ W tym tygodniu przeżywamy tzw. „Dni Krzyżowe” (poniedziałek, wtorek, środa). Ze względów sanitarnych nie
uroczystych modlitw organizowanych przez Parafie pod krzyżami, o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
Prywatnie można się iść pomodlić.
3/ W poniedziałek przeżywamy 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, dlatego w kościołach czytamy List
Prezydium Episkopatu z tej okazji. Jutro Nabożeństwo Majowe będzie miało charakter dziękczynny za Świętego
Papieża Polaka, a od g. 19.30 Ks. Tomasz z młodzieżą zapraszają do górnego kościoła na „Wieczór dla Jana Pawła
II, który zakończy się Apelem Maryjnym o g. 21.00.
4/ 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 zostanie odprawiona intencja parafialna.
Księża Jubilaci poprowadzą też Nabożeństwo Majowe.
5/ W piątek całodzienna Adoracja w Kaplicy NS (w tym – 15.00 Koronka do BM, o 16.00 modlitwa Wspólnoty
Krwi Chrystusa, o 17.15 – Różaniec w intencji pokoju na świecie i ustanie pandemii.
6/ Po złagodzeniu rygorów bezpieczeństwa, mogą przebywać jednocześnie w górnym kościele na Mszy św. 164
osoby, w dolnym w dolnym – 65, a Kaplicy Adoracji NS – 22 osoby. Pamiętamy o zakryciu ust, nosa i stosownej
odległości.
7/ Sprawy związane z I Komunią św. omawiamy z Ks. Krzysztofem. Jest prośba o szybki odbiór strojów. Dla osób,
które zadeklarowały termin przed wakacjami, zostały wyznaczone niedziele 7 i 14 czerwca. Daty powakacyjne
zostaną podane później. Nowe terminy Bierzmowania wyznaczy Kuria Biskupia.
8/ Do końca maja będą Apele Jasnogórskie z wcześniejszą Adoracją od 18.30, Komunią św. o 20.30, śpiewem
Litanii Loretańskiej. 30 maja przed Zesłaniem Ducha Świętego, wieczorem Ks. Tomasz ze Szkołą Maryi w g. 22.00
– 24.00 chcą poprowadzić czuwanie modlitewne zakończone Mszą św. o g. 24.00.
9/ Otrzymaliśmy najnowszy nr Biuletynu „Galilea” z wiodącym tematem: „Sw. Piotr” i dołączoną płytą z rekolekcjami na jego temat. Polecamy też prasę katolicką.
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Pierwsze czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17
Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha
Świętego
Psalm: Ps 66 (65)
Niech cała ziemia chwali swego Pana
Drugie czytanie: 1 P 3, 15-18
Znaczenie śmierci Chrystusa
Ewangelia: J 14, 15-21
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

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.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może,
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział.
Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Komentarz:
Jezus prosi Ojca, by także Jego uczniowie mogli oglądać Jego chwałę: „Ojcze, chcę, aby także ci, których
Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata” (J 17, 24). To bezcenne dobro otrzymamy na pewno, skoro Ojca prosi o nie Syn.

KONTAKT Z PARAFIĄ

Z tego wynika, że w Jezusie, już na powrót otoczonym wieczną chwałą Ojca, ludzka natura – wspólna

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
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

Jemu i nam – już dostała się w samo centrum Życia Boskich Osób. W pokoju serca pielęgnujmy świadome
dążenie do tego, „co w górze”, gdzie czeka na nas otoczony chwałą Chrystus. Miejmy w pamięci również
to Jego zapewnienie: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce, a gdy je
przygotuję, powrócę i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”
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Jasieński krzyż pod opieką górali
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

W sobotę, 9 maja, pod krzyżem przydrożnym na Jasieniu, z inicjatywy członków Oddziału Gdańskiego
Związku Podhalan, zostało odprawione plenerowe nabożeństwo majowe.
- Postanowiliśmy nawiązać do wielowiekowej tradycji
naszych przodków, którzy w miesiącach maryjnych, tj.
w maju i padzierniku spotykali się przy kapliczkach
przydrożnych czy domowych, aby modlić się do Pana
Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Ludźmierskiej –
wyjaśnia prezes Oddziału Gdańskiego Związku
Podhalan Mirosław Adamczyk. „Gdańscy górale”
wybrali krzyż stojącym od wielu lat na jednym z
głównych skrzyżowań na Jasieniu, by otoczyć go
swoim patronatem i tym samym, aby było to miejsce
systematycznych spotkań modlitewnych.
- Każde takie miejsce musi być godnie przystrojone,
dlatego zdecydowaliśmy, żeby wcześniej uporządkować
otoczenie i przyozdobić krzyż – dodaje Tomasz Mysza
chorąży Oddziału.
Z pewnością niejeden mieszkaniec Jasienia zdziwił się,
kiedy 7 maja wieczorem, przechodąc przy skrzyowaniu ulic Kartuskiej i Źródlanej, dostrzegł grupę góralską krzątającą się przy kapliczce. Przycięta trwa stworzyła naturalny wiosenny dywan wokół krzyżą, a przyniesione przez panie girlandy i ręcznie wykonane kolorowe kwiaty barwnie ozdobiły zarówno Pasyjkę, jak
i niewielki płotek okalający kapliczkę. Całości dopełnił
ceramiczny chodniczek i znicze, a także flagi: kościelna
– żółto-biała, maryjna – biało-niebieska i narodowa –
biało-czerwona.
W sobotni wieczór, o godz. 19:00 ponad trzydziestu
członków Oddziału rozpoczęło pierwszą wspólną majówkę od odśpiewania „Hymnu Górali”, następnie – po
wymenieniu głównych intencji – rozległy się jakże
znajome dźwięki Litanii Loretańskiej.
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W modlitwie nie zapomniano również o tych, co
odeszli do Domu Ojca, stąd na zakończenie, w
dziesiątce Różańca Świętego poleceni zostali Bożemu
Miłosierdziu ojcowie i dziadkowie, którzy z odległych
górskich terenów przybyli po wojnie do Gdańska, a
także ci zmarli, którzy już wychowali się na Jasieniu, a
których Pan powołał w minionych latach do siebie.
Kapłańskie błogosławieństwo i tradycyjna pieśń:
„Chwalcie łąki umajone” wywołały wzruszenie na
twarzach, a zarazem refleksję, że warto podjąć trud i z
Maryją dawać świadectwo przywiązania do Wiary i
Tradycji, tak ważnych życiowych filarów nie tylko dla
Górali, ale dla każdego człowieka.
Kolejne takie spotkanie zaplanowane jest na sobotę 16
maja, na godz. 19:00, kiedy wspominany będzie św. Jan
Paweł II w jego setne urodziny.
Bogusław Olszonowicz

Poniedziałek 18.05.2020

Wtorek 19.05.2020

8.00

8.00

1. W in. Pauliny w 30. rocznicę urodzin. O
Boże błog., opiekę Maryi i św. Jana Pawła II.
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA – od
Rodziny Adama i Reginy KAIM.
3. +Jarosław PIĄTEK (XVI)

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XIX)
2. W intencji wiadomoej Panu Bogu.
3. +Jarosław PIĄTEK (XVII)
3. O Boże błog., op. Maryi dla ks. Dominika
Chmielewskiego
lidera
wspólnoty
Wojowników Maryi.
18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XVIII)
18.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 8. rocznicy
ślubu Elżbiety i Arkadiusza.
2. ++RODZICE: Helena i Franciszek.
2. wolna intencja
3. Za dzieci przygotowujące się do I Komunii
Świętej.
Środa 20.05.2020

Czwartek 21.05.2020

8.00

8.00

1. +Andrzej HUDY w 6. rocznicę śmierci.
2. +Jarosław PIĄTEK (XVIII)

1. W int. Wacława i Jerzego o zdrowie i Boże
błog., opiekę Maryi nad rodziną.
2. wolna intencja.
3. +Jarosław PIĄTEK (XIX)
18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XX)
18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXI)
2. +Dariusz PIERNICKI w 9. miesiąc po
2. +Jan PETKE oraz ++babcie i dziadkowie z
śmierci.
obu stron.
3. wolna intencja
19.00 O ustanie epidemii.
Piątek 22.05.2020

Sobota 23.05.2020

8.00

1. W int. Wacława i Jerzego o zdrowie i Boże 8.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXIII)
błog., opiekę Maryi nad rodziną.
2. rez. P. Kartanowicz
2. wolna intencja.
3. +Jarosław PIĄTEK (XXI)
3. +Jarosław PIĄTEK (XIX)
18.00 1. ++Władysław i Teresa w 10. r. śmierci.
18.00 1. O zdrowie i Boże błog., dla TATY Józefa z
okazji rocznicy urodzin.
2. +Stanisław w 19. r. śmierci oraz +Czesława i
ich dzieci.
2. W intencji wiadomej Panu Bogu.
3. +Wilibald PELLA.
Niedziela 24.05. 2020
7.30 ++Jan i Hubert MIELERT
9.00 1. ++Helena i Ryszard.
2. +Bogusław NIEZNALSKI z okazji przypadającej rocznicy urodzin.
9.15 + Jerzy KLIMEK w miesiąc po pogrzebie.
10.30 ++ RODZICE: Adam i Lucyna MUSZKIEWICZ
11.00 +Jarosław PIĄTEK (XXII)
12.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXIV)
2. ++Zofia i Tadeusz.
13.15 1. W int. Magdaleny z okazji urodzin – o zdrowie, Boże błog., op. Maryi oraz w int. całej rodziny.
2. Błagalna o dar potomstwa dla Emilii i Krzysztofa.
18.00 +Mateusz MERCHEL
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