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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś kolejna grupa dzieci z naszej Parafii ma I-szą Komunię św. o g. 11.00. Dlatego Msze św. o g.
10.30 i 12.00 są dolnym kościele. Biały Tydzień do piątku.
2. Informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał zmian personalnych w naszej
parafii. Dekretem z dnia 8. czerwca br. dokonał zmiany proboszcza naszej parafii ks. Zygmunta
Słomskiego. Od 1. lipca br. nowym proboszczem w naszej parafii Parafii został mianowany Ks.
Kanonik mgr inż. arch. Adam Kołkiewicz, dotychczas posługujący w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w
Gdańsku. Jednocześnie Ks. Kanonik Zygmunt Słomski został mianowany rektorem Kościoła
filialnego św. Augustyna Biskupa w Nadolu. Msza święta, na której będzie można podziękować Ks.
Proboszczowi za 10-letnią posługę, zostanie odprawiona w niedzielę, 28 czerwca, o godz. 10.30.
3. We wtorek, 9. czerwca, Ks. Arcybiskup dokonał również zmian wikariuszowskich. Z naszej parafii
odchodzi ks. Krzysztof Sieniawski, który od 1 lipca będzie pracował w Parafii św. Michała Archanioła
w Starzynie. We wtorek 30. czerwca podczas mszy św. o g. 18.00 w górnym kościele, podziękujemy
ks. Krzysztofowi za 3 – letnią posługę w naszej parafii. Do naszej parafii Ks. Arcybiskup skierował ks.
Andrzeja Lojtka, dotychczasowego wikariusza Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku.
4. W Kalendarzu Liturgicznym w środę Wspomnienie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, Patrona
Parafii na Kokoszkach, w piątek Uroczystość NSPJ (nie ma postu od pokarmów mięsnych) a sobotę
Niepokalanego Serca NMP.
5. Przypominamy, że 23. czerwca br. podczas Eucharystii o g. 17.00 w górnym kościele, ks. Bp Zbigniew
Zieliński, udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Otoczmy modlitwą
kandydatów oraz ich świadków i rodziny. W związku z tym, dzisiaj o g. 19.30 w górnym kościele
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców. Młodzież rozpocznie przygotowania od
poniedziałku, 15. czerwca w górnym kościele.
6. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza w sobotę, 20. czerwca na godzinę 13.00 na uroczystą
Eucharystię Wspólnoty Krwi Chrystusa diecezji Gdańsk. Po mszy świętej - adoracja Najświętszego
Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie, którą poprowadzi Misjonarz Krwi Chrystusa Ksiądz Andrzej
Szymański. Zapraszamy.
7. Za tydzień, zbiórka do puszek dobrowolnych ofiar na pokrycie kosztów związanych z działalnością
parafialnego biuletynu.
8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w tym tygodniu.
9. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeńtwa podczas
udziały w mszach św. i nabożeństwach (bezpieczna odległość, zakrywanie ust i nosa)
Przypominamy, że nadal istnieje możliwość przyjmowania Komunii Świętej na ręce. Osoby, które w
ten sposób chcą przyjąć Eucharystię, prosimy o podejście do stopnia komunijnego w pierwszej
kolejności oraz o skrzyżowanie dłoni i spożycie Komunii przy kapłanie.
10. Nabożeństwo Czerwcowe po Mszy św. o g. 18.00.
11. Ponieważ w Białym Tygodniu mamy jednocześnie Msze św. o g. 18.00 w górnym i dolnym kościele,
nie będzie Procesji w Oktawie Bożego Ciała, a tylko na jej zakończenie w czwartek tradycyjnie
pobłogosławimy wianki.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, oglądania naszej strony internetowej oraz zabrania ze sobą
naszego parafialnego biuletynu.

Ks. Proboszcz
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Pierwsze czytanie (Wj 19, 2-6a)
Obietnice Boże dla ludu wybranego
Psalm: Ps 100 (99)
My ludem Pana i Jego owcami
Drugie czytanie (Rz 5, 6-11)
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia
przez Jego życie
Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8)
Rozesłanie Dwunastu

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 Mateusza:

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy
rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je
wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub,
syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego
miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już
jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych,
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Komentarz:
Jezus wybiera przeogromną mozaikę osobowości, charakterów, temperamentów… Ewangeliści podają pewne cechy
charakterystyczne niektórych uczniów. Szymona sam Jezus nazwał Piotrem. Piotr znaczy skała, opoka. Piotr jest wśród
Dwunastu tym, który gwarantuje trwałość, jedność, stanowi stały punkt odniesienia. Braci Jakuba i Jana nazywa
Jezus Boanerges, czyli synami gromu. Obaj są ludźmi, porywczymi, tryskającymi żywotnością i bardzo przywiązanymi
do Jezusa. Dlatego wywołują „trzęsienie ziemi” tam, gdzie się udają. Są też naiwni i nierozważni; chcą wszystko
zintegrować na wspólną modłę i być pierwsi w królestwie Jezusa.
Grupa Apostołów z jednej strony stanowi pewien monolit, jest zjednoczona wokół Jezusa, ma solidny fundament w
osobie Piotra, jednak z drugiej strony cechuje się ogromną różnorodnością. Różnorodność uczniów w Kościele powinna
cieszyć. Każdy człowiek dobrej woli może odnaleźć w nim swoje miejsce. Nieraz pojawiają się tendencje sprowadzania
innych do jednego sposobu myślenia, wyborów, wartościowania (według starego porzekadła, które mówi, że rodzimy się
oryginałami, a umieramy kopiami). Czasem trudno przychodzi pogodzić się z różnorodnością, bogactwem i niepowtarzalnością innych. Ale to jest szansa na rozwój. Jedność w Kościele nie oznacza braku różnorodności.

Kalendarz liturgiczny:
17. czerwca, środa – wspomnienie obowiązkowe Świętego Brata Alberta Chielowskiego,
zakonnika.
19. czerwca, piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
20. czerwca, sobota – wspomnienie Niepokolananego Serca Maryi
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UWAGA! INTENCJE MOGŁY ULEC ZMIANIE.
W celu zamówienia intencji mszalnej, zapraszamy osobiście do zakrystii po Eucharystii lub do biura parafialnego.

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 15.06.2020
8.00
1. wolna intencja

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie
Bożego Ciała. Z inicjatywy papieskiej jest to
także dzień modlitw o świętość kapłanów. Ze
względu na rangę uroczystości w piątek, 23
czerwca, nie obowiązuje pokutna praktyka
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

18.00

Wtorek 16.06.2020
8.00
1. wolna intencja.
18.00

Już starożytni pisarze chrześcijańscy
podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa
narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z
wody, która wypłynęła z przebitego boku
Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi.
Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości
zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą
miłość, której Serce Jezusa jest najpełniejszym
symbolem.
Początki
kultu
Serca
Jezusowego
widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to
niezależnie, w różnych miejscach, pojawia się
nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII
wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na
cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie
dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque
oraz jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie
jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes,
wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa,
które było obchodzone odtąd we wszystkich
domach jego kongregacji. W dwa lata później
otrzymał pozwolenie na odprawienie Mszy św.
o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca
Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca
Maryi. To on założył ku czci tych dwóch Serc
osobną wspólnotę zakonną.
Główna jednak zasługa w rozpowszechnieniu kultu Najświętszego Serca przypadła św.
Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał liczne łaski. W piątek 10
czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało
miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca
świętej Małgorzacie Marii Alacoque.
Strona 2

2. wolna intencja
1. W intencji Elżbiety o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – od Ruchu Rodzin
Nazaretańskich.
2. wolna intencja.
2. wolna intencja.
1. wolna intencja.
2. wolna intencja

Środa 17.06.2020
8.00
1. wolna intencja
18.00

2. wolna intencja
1. + Wojciech ZIEMANN w 3. miesiąc po śmierci.
2. +MĄŻ Czesław STANKIEWICZ.
3. +Arkadiusz SADOWSKI w 6. miesiąc po śmierci i ++RODZICE: Wanda i Eligiusz.

Czwartek 18.06.2020
8.00
1. O Boże błogosławieństwo dla Pawła w kolejne urodziny.
18.00

Jezus powiedział do niej: “Oto Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od
większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności,
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym
Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był
odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci
Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich
doznaję”.
Do Stolicy Apostolskiej napływały potem liczne
prośby o zatwierdzenie kultu i święta Serca
Pana Jezusa, Rzym jednak długo się wahał. Po
dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznała wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii
i zezwoliła na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 r.

2.wolna intencja
1. wolna intencja
2. wolna intencja

Piątek 19.06.2020
8.00
1. wolna intenja.
18.00

2. wolna intencja
1. ++Zofia TARKOWSKA w 18. r. śmierci, +Zdzisław KRUK i RODZICE: z obojga stron: +Antoni,
Wielisław, Julia, Zygmunt oraz dziadkowie z obojga stron.
2. wolna intencja.

Sobota 20.06.2020
8.00
1. +Dariusz PIERNICKI w 10. miesiąc po śmierci.

2. +Tadeusz KOMAJDA w 17. r. śmierci
3. W intencji Józefa z okazji 1. rocznicy urodzin.
4. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i św. Józefa dla męża Zbigniewa z okazji urodzin.
5. +Bronisława w 20. r. śmierci – MAMA Pana Janusza.
W intenji SABINY i SZYMONA w 1. rocznicę ślubu, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

18.00
Niedziela 21.06. 2020
7.30
1. +Stanisław KAIM w 16. rocznicę śmierci.
9.00

9.15
10.30
11.00
12.00

13.15
18.00

2. +Jan STEFANOWICZ.
1. W intencji Wandy i Alicji. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.
2. ++SIOSTRY Helena WINIARSKA i Anna BARTOSZYWSKA.
2. Za Józefinę i Klementynę w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi.
W intencji Agnieszki z okazji 94. rocznicy urodzin.
1. +Jan DORODZIŃSKI
2. +Feliks ŻURAWSKI z okazji 85. r. urodzin o łaskę nieba oraz za ++ z RODZINY.
+STANISŁAW oraz ++ z rodziny KAIM i DOMINÓW.
1. W intencji Renaty KAIM z okazji 65. Rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo dla Niej i Jej
męża.
2. rez.
W intencji ofiarodawców, dobroczyńców oraz redakcji TYGODNIKA PARAFIALNEGO
++Kazimiera i Czesława oraz ++BRACIA: Bogdan, Tadeusz i Alfred.
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