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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1/ Dzisiaj po mszach świętych zbiórka do puszek dobrowolnych ofiar na pokrycie kosztów
związanych z działalnością parafialnego biuletynu. Dziękujemy za złożone ofiary!
2/ We wtorek Ks. Biskup Zbigniew Zieliński udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży
(100 osób) o g. 17.00 w górnym kościele. Dziękujemy osobom, szczególnie rodzicom, którzy wspierali
swoje dzieci w czasie przygotowań poprzez prywatną modlitwę w Żywej Róży Rodziców i poprzez
„duchową adopcję”. Przyjęte intencje zostaną odprawione w dolnym kościele o g. 18.00
3/ W Kalendarzu Liturgicznym w środę Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela. W czwartek Św.
Doroty z Mątew. Mszę odpustową o g. 18.00 odprawi i Słowo Boże wygłosi Ks. Paweł Jakimcio, były
wikariusz, świętujący Srebrny Jubileusz Kapłaństwa.
4/ Nabożeństwo Czerwcowe po Mszy św. o g. 18.00.
5/ W związku z nasilającymi się próbami wyłudzeń majątku od osób starszych
tzw. metodą na Policjanta, Komendant Miejski Policji w Gdańśku zwraca się z prośbą o zachowanie
ostrożności i rozsądku w kontaktach z osobami nieznajomymi, aby nie stać się ofiarą oszustwa.
6/ Gdańskie Seminarium Duchowne zaprasza w dniach 26 – 28 czerwca 2020 r. maturzystów i
studentów na dni skupienia pod hasłem „Matura… i co dalej?”. Ks. Rektor zwraca się do wszystkich,
którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by zgłosili się do naszej archidiecezjalnej
uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficznoteologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu. Więcej informacji na stronie
internetowej Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz na facebooku.

Pierwsze czytanie (Jr 20, 10-13)
Pan czuwa nad sprawiedliwym

Psalm (Ps 69 (68)

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Drugie czytanie (Rz 5, 12-15)
Adam jest typem Chrystusa

Ewangelia (Mt 10, 26-33)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Intencja Apostolstwa
Modlitwy na miesiąc
CZERWIEC
Intencja ewangelizacyjna:
Droga serca.
Módlmy się, aby ci, którzy
cierpią odnaleźli drogi życia,
pozwalając się dotknąć Sercu
Jezusa.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza…
Jezus powiedział do swoich apostołów:

7/ Ruch Światło – Życie naszej archidiecezji zaprasza w najbliższe wakacje dzieci od I klasy szkoły
podstawowej oraz młodzież szkolną i studencką do udziału w rekolekcjach oazowych. Więcej
informacji oraz zapisy na stronie intrnetowej: www. rekolekcje.oazagdansk.pl

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione,
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności,
powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

8/ Odchodzący kapłani z naszej Parafii odprawią ostatnie msze św. z liczniejszym udziałem
wiernych, ks. Proboszcz w niedzielę 28.06. o g. 18.00; ks. Krzysztof w poniedziałek (Uroczystość św.
Ap Piotra i Pawła) 29.06. o g. 18.00. Ks. Proboszcz dziękuje dotychczasowym współpracownikom,
tzn. kapłanom oraz osobom świeckim, które zadeklarowały rezygnację z dotychczasowych funkcji.
Nowy ks. Proboszcz Adam Kołkiewicz, zgodnie z zasadami, powoła nową Radę Parafialną.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej
Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są
nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

9/ Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeńtwa podczas
udziału 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/ Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do czytania prasy katolickiej.

Ks. Proboszcz
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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

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie».

Jezus, wysyłając uczniów na misje, przestrzega ich przed trudnościami. Misji nie
zawsze towarzyszy sukces, poklask, przyjęcie. Uczniowie mogą napotkać obojętność,
odrzucenie, a nawet więcej: wrogość, prześladowanie, agresję, bunt. Reakcje te wiążą się
z głoszonym słowem. Ewangelia nie zawsze uspokaja, jest miła, przyjemna, łatwa… Życie
według Ewangelii nie jest beztroskie. Przeciwnie, często wiąże się z trudem, krzyżem,
wprowadza podziały, osądza serca, stawia przed koniecznością radykalnego wyboru.
Dlatego nie zawsze spotyka się z przychylnym przyjęciem.
Los uczniów Jezusa jest związany z losem Ewangelii a przede wszystkim z losem Jezusa…
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ŚWIĘTY JAN CHRZCIEL
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana
Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi
archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł na świat sześć miesięcy przed
narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna
tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z
poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go
jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł
na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę,
Jan był krewnym Jezusa.
Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na
miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu" (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej
śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych.
Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją
wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad
Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu
Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery
według chronologii, którą się zwykło podawać.
Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić
owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 714; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto
nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc,
że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3, 11). Na prośbę Chrystusa,
który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec
tłumu: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się
dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).
Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć
stanowisko wyczekujące. Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego,
który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu.
Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: "Nie wolno ci
mieć żony twego brata". Rozgniewany król, z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za
własną, oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, pijany,
pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką
zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt
14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat. Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał:
"Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym
napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela". Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy
się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako
święto dzień ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także
wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie
pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu
dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża. Jan Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji,
Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens,
Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia;
jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców,
kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 22.06.2020
8.00 +Bronisława w 20. rocznicę śmierci.
18.00 1.W intencji Klaudii i Tomasza w 6. rocznicę ślubu. O Boże błog., opiekę MB i dar potomstwa.
2. ++Zbigniew, Renata i Dziadkowie z obu stron.
Wtorek 23.06.2020
8.00 ++ Rodzice: Wanda i Brunon HALMAN
17.00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA
18.00 1. ++ OJCOWIE Ludwik i Brunon.
2. W intencji RODZINY w 2. rocznicę śmierci 2. letniego KUBUSIA.
3. +Teodor BRODKA w 1. rocznicę śmierci.
Środa 24.06.2020 Uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela.
8.00 1. +Jan SANIEWSKI z okazji imienin.
2. O potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Maryi dla Wandy z okazji 47. r. urodzin.
18.00 1. ++Jan, Stefania, Wiktor i Marianna.
2. +Mateusz MERCHEL.
3. +Jan PETKE – w dniu imienin.
Czwartek 25.06.2020 Wspomnienie bł. Doroty z Mątew.
8.00 1. Mariusz ANTCZAK.
2. wolna intencja.
3. wolna intencja.
18.00 1. SUMA ODPUSTOWA w intencji parafii.
2. W intencji Dominiki i Pawła z okazji 4. rocznicy ślubu, dziękczynno – błagalna.
Piątek 26.06.2020
8.00 1. wolna intencja
2. wolna intencja
18.00 1. +Edmund ZIENTARA w 16. r. śmierci.
2. +Roman HIRSZ.
3. Ryszard PRZYKŁOTA w 25. r. śmierci.
Sobota 27.06.2020
8.00 1. ++ z RODZIN: Skuzów, Gutowskich, Psiuków i Olewniczak.
2. + MAMA ZOFIA w 6 rocznicę śmierci oraz +TATA ZBIGNIEW.
3. ++RODZICE: Władysława i Brunon.
18.00 1. W int. Marii i Grzegorza w 30. rocznicę ślubu. Dziękczynno – błagalna, o opiekę Maryi.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Maryi dla całej rodziny.
Niedziela 28.06. 2020 XIII Niedziela zwykła.
7.30

9.00
10.30
12.00
13.15

18.00

1. W intencji Janusza z okazji 68. rocznicy urodzin. Dziękczynno – błagalna za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze i opiekę Maryi.
2. ++EUGENIA i JÓZEF.
1. +Jan w 11. rocznicę śmierci.
2. Dziękczynoo – błagalna za Daniela i Patryka z prośbą o potrzebne łaski o opiekę Maryi.
W intencji Michała z okazji 19. rocznicy urodzin. O dobry wybór drogi życiowej.
1. Jubileusz 25 – lecia małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa.
2. Dziękczyno – błagalna w 40. rocznicę ślubu Marka i Grażyny.
1. W intencji MAMY i BABCI RENATY z okazji 80. rocznicy urodzin. O Boże błog., zdrowie i
potrzebne łaski oraz opiekę Maryi.
2. +Jan GNIECKI w 6. miesiąc po śmierci.
++Teodora i Antoni JASZEWSCY.
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