
 

Pierwsze czytanie Mdr 12, 13. 16-19 
Dobroć Boga dla ludzi 
 

Psalm Ps 86 (85) 
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy 
 

Drugie czytanie Rz 8, 26-27 
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości 

 
Ewangelia Mt 13, 24-43 
Przypowieść o chwaście wśród zboża 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc lipiec: 

Intencja powszechna                    
nasze rodziny 

Módlmy się, by współczesne 
rodziny były wspierane miłością, 

szacunkiem i radą. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza… 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej 

roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i 

odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza 

przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc 

wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu 

słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” 

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 

chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». 

KOMENTARZ 
„Można powiedzieć, że ta przypowieść jest kluczem do 

rozumienia całych dziejów człowieka. W różnych epokach      

i w różnym znaczeniu „pszenica” rośnie razem z „kąkolem”,  

a „kąkol” razem z „pszenicą”. Dzieje ludzkości są widownią 

koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje obok 

dobra; ale znaczy także, że dobro trwa obok zła, rośnie 

niejako na tym samym podłożu ludzkiej natury. Natura 

bowiem nie została zniszczona, nie stała się całkowicie zła, 

pomimo grzechu pierworodnego. Zachowała zdolność do 

dobra i to potwierdza się w różnych epokach dziejów.” 

Św. Jan Paweł II 
 

 

KONTAKT Z PARAFIĄ 

 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 

58 303-99-94,     

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 

 

 

http://www.youtube.com/gdanskjasien


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lipca 2020 r. 

 

1. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wczasowiczów i 

gości, którym życzymy przyjemnego pobytu na wybrzeżu. 

 

2. Przypominamy, że od 6 lipca Msze św. w tygodniu 

odbywają się tylko w górnym kościele. Spowiedź w 

tygodniu odbywa się 30 min przed każdą Mszą św., w 

niedzielę podczas każdej Mszy Św.  

 

3. Drodzy parafianie, zapraszamy w najbliższa sobotę (25 

lipca) wszystkich chętnych do wspólnego sprzątania terenu 

wokół naszego kościoła. Spotykamy się o godz. 12:00 pod 

krzyżem. Prosimy przynieść ze sobą potrzebne narzędzia. 

 

4. Informujemy, że rozpoczęły się prace projektowe przy 

balaskach i sedillach do górnego kościoła. W najbliższych 

dniach otrzymamy projekt oświetlenia górnego kościoła, 

który realizowany będzie w trzech etapach. 

 

5. Zachęcamy do zamawiania intencji.  

 

6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:  

 w środę (22.07) wspomnienie św. Marii Magdaleny, 

świadka Zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia zapraszamy 

po Mszy Św. o godz. 18:00 na Nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Każdy 22 dzień miesiąca jest także 

poświęcony św. Ricie z Cascii, patronce od spraw trudnych 

beznadziejnych. Tego dnia o godz. 19:00 odmówimy 

Koronkę do św. Rity, natomiast od września pragniemy 

rozpocząć comiesięczne spotkania modlitewne do św. Rity. 

 w czwartek (23.07) święto św. Brygidy, zakonnicy i 

patronki Europy. 

 w piątek (24.07) wspomnienie św. Kingi 

 w sobotę – święto Jakuba Apostoła. W tym dniu czcimy 

też św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, 

orędownika w niebezpieczeństwach, którego prośmy  

o opiekę podczas wakacyjnych podróży. Błogosławieństwo 

kierowców, samochodów  

i innych pojazdów odbędzie się w sobotę po Mszach św. o 

8.00 i 18.00. Dodatkowo zapraszamy na nabożeństwo do św. 

Krzysztofa i błogosławieństwo pojazdów na godz. 17:00. 

Tego dnia swoje imieniny obchodzi ks. Krzysztof. 

Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach. 

 w przyszłą niedzielę (26 lipca) - wspominamy świętych 

Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny.                

Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za  naszych rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do 

wieczności. 

 

8. Organizujemy razem z parafią z Żabianki pielgrzymkę na Maltę w dniach od 5 do 12 września. Jest jeszcze kilka wolnych 

miejsc. Więcej informacji u ks. proboszcza i na tablicach ogłoszeń.  

 

7. Po Mszy św. do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn. W zakrystii 

dostępne są płyty ze zdjęciami z uroczystości sakramentu bierzmowania.  

 

8. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych: zmarłych proboszczów, budowniczych i 

dobrodziejów naszego kościoła, śp. Edwarda Górę (l.89) z ul. Damroki, którego odprowadziliśmy na miejsce wiecznego 

spoczynku oraz zmarłych z naszych rodzin: wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

Ks. Proboszcz 

 INTENCJE MSZALNE 

20.07 – 26.07. 2020  

 PONIEDZIAŁEK 20.07 

8.00 1. +Aniela JANKOWSKA (X) 

2. +Dariusz PIERNICKI w 11. miesiąc po śmierci.  

3. +Stanisław w 1. miesiąc po śmierci.  

18.00 1. +Marianna BRAJER w 6. rocznicę śmierci.   

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXI) 

 WTOREK 21.07 

8.00 1.  +Aniela JANKOWSKA (XVII) 

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXII) 

18.00 1. ++Jan PETKE i dusze w czyścu.  

2. +SYN Dariusz w dniu ziemskich urodzin.  

 ŚRODA 22.07 

8.00 1. +Aniela JANKOWSKA (XVIII) 

2. W intencji dusz w czyścu.  

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXIII) 

2. +Ewa ZYGMUNT POLLO w 2. rocznicę śmierci.  

 CZWARTEK 23.07 

8.00 +Aniela JANKOWSKA (XIX) 

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XVII) 

2. W int. Teresy i Piotra w 2. r. ślubu, dziękczynno – 

błagalna, z prośbą o opiekę Maryi.  

 PIĄTEK  24.07 

8.00 1. +Aniela JANKOWSKA (XIII) 

2. +Krzysztof z okazji imienin.  

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXV) 

2. +Mateusz MERCHEL. 

3. W int. SYNA BOGDANA z ok. 41. r. urodzin oraz 

SYNA LESZKA z okazji 51. r. urodzin, o potrzebne 

łaski i zdrowie.    

 SOBOTA 25.07 

8.00 1. + Maria SMOLEŃ oraz ++ z RODZINY.  

2. + Aniela JANKOWSKA (XIV)  

18.00 1. W intencji KRYSTYNY z okazji imienin, o Boże 

błog. i opiekę Maryi.  

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXVI) 

 NIEDZIELA 02.08 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 +Stefan SYLDANT w 16. rocznicę śmierci.  

9.00 1. + Anna BARTOSIŃSKA i + Helena 

WIŚNIEWSKA. 

2. + Bogusława (k) ZEBRZYDOWSKA.   

10.30 +Aniela JANKOWSKA (XXII)   

12.00 O łaskę zdrowia dla Jakuba z okazji 5. r. urodzin. O 

Boże błog., opiekę Maryi i św. Józefa. 

13.15 +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXVII) 

18.00 +Andrzej MOTYL w 2. rocznicę śmierci.  


