Pierwsze czytanie 1 Krl 3, 5. 7-12
Modlitwa Salomona o mądrość

Psalm Ps 119 (118)
Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie

Drugie czytanie Rz 8, 28-30
Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Ewangelia Mt 13, 44-52
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

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 taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną
perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia,
a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród
sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego
każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca
rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

KOMENTARZ
Każdego ranka otrzymujemy od Boga najdroższą
perłę – życie. Im dalej posuwamy się w latach, z
tym większą wdzięcznością wypowiadamy słowa
Pieśni porannej: „Wielu snem śmierci upadli,/ coś
się wczoraj spać pokładli./ My się jeszcze
obudzili,/ byśmy Cię, Boże, chwalili”. Każdego
ranka Bóg stawia przed nami obfity stół darów i
pyta, które z nich chcielibyśmy otrzymać. W tym
miejscu piękne opowiadanie o Salomonie
uwspółcześnia się, styka z naszym losem. Mamy
przed sobą dzień, który będzie kusił swoimi
ofertami. Istnieją też inne perły, ale jedna swą
wartością przewyższa wszystkie.

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
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INTENCJE MSZALNE
27.07 – 02.08. 2020
PONIEDZIAŁEK 27.07
1. +Aniela JANKOWSKA (XXIII)
2. W intencji dusz w czyścu.
1. O Boże błog., dla Sylwii i Krystiana z okazji 16. r.
ślubu.
2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXVIII)
WTOREK 28.07
1. +Aniela JANKOWSKA (XXIV)
2. W intencji dusz w czyścu.
1. +Julia.
2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXIX)
3. O Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie dla Amelii
w 1. r. urodzin.
ŚRODA 29.07
1. +Aniela JANKOWSKA (XXV)
2. W intencji dusz w czyścu.
1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XXX)
2. ++Wacław i Maria BRANDT.
3. O nawrócenie, dary Ducha Św., wiarę, nadzieję i
miłość dla Jakuba z okazji 28. r. urodzin.
CZWARTEK 30.07
1. +Aniela JANKOWSKA (XXVI)
2. +Eugeniusz DRAWC oraz rodzice z obu stron.
1. +Leon STUBIŃSKI.
2. O św. Ducha Świętego dla Łukasza i Pawła z okazji
urodzin i op. Maryi i zdrowie dla Magdaleny, Łukasza i
Leosia.
PIĄTEK 31.07
1. +Aniela JANKOWSKA (XXVII)
2. W intencji dusz w czyścu.
1. ++Małgorzata i Piotr oraz ++ z rodziny MARON i
OLSZEWSCY.
2. +Ryszard GRETKA.
3. Za pomyślny przeszczep szpiku kostnego Jakuba
CZURA, z prośbą o opiekę Maryi.
SOBOTA 01.08
1. W int. wynagradzającej za grzechy przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. +Aniela JANKOWSKA (XXVIII)
1. Aby miłość wierzących przełamała podziały i
niezgodę.
2. +Jan BANASIAK.
NIEDZIELA 02.08
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
+BABCIA Marta w rocznicę śmierci.
1. Wspólnota Krwi Chrystusa.
2. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie i za łaskę
zdrowia.
1. +SYN Dariusz.
2. +Elżbpieta KACZYŃSKA w 1. r. śmierci oraz
+BRAT Piotr KACZYŃSKI w 2. r. śmierci.
1. Dziękczynoo-błagalna z okazji 1. r. urodzin Mai, z
prośbą o Boże błog., op. Maryi i św. Józefa.
2. W intencji Patrycji i Tomasza – o Boże błog., opiekę
Maryi z okazji 6. r. ślubu.
O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny.
+Aniela JANKOWSKA (XXIX)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 lipca 2020 r.
1. Pamiętajmy
o
właściwym
wykorzystaniu
podarowanego nam czasu wakacji. Niech ten czas stanie
się okazją do pogłębienia naszych relacji z Bogiem,
umocnieniu wiary, nawrócenia. Temu właśnie służy
każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego
najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem.
2. W sobotę rozpoczyna się sierpień, w którym
jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości
od alkoholu.
Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze
wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu
naszych rodaków z nałogu. Zachęcamy aby swoje
wyrzeczenia wpisywać do księgi trzeźwości, która
wyłożona
jest
na
stoliku,
przy
wyjściu
z kościoła.
3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
Tego dnia wspólnota Żywego Różańca zaprasza na
wspólną modlitwę o g. 17.15.
4. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę
i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udziału we
Mszach św. (bezpieczna odległość, zakrywanie ust i
nosa). Osoby, które podczas Mszy Św. pragną przyjąć
Komunię Świętą na rękę, prosimy o podejście do kapłana
w pierwszej kolejności, Komunia na rękę będzie
udzielana od strony chrzcielnicy.
5. Zachęcamy do zamawiania intencji.
Jest dużo wolnych intencji we wrześniu. Intencje można
zamawiać z wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej lub
zakrystii.
6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu
wspominamy:
- w środę (29.07) – wspomnienie św. Marty
- w piątek (31.07) – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli,
prezbitera,
- w sobotę – wspomnienie św. Alfonsa Marii
Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W sobotę
przypada również 76 rocznica wybuchu powstania
warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o
poległych w czasie wojny, jak i za jej ofiary.
7. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na
funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy także tym
wszystkim, którzy w dniu wczorajszym ofiarowali
swój czas i siły aby teren wokół naszego kościoła był
czysty i zadbany.

8. 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.
9. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych: zmarłych proboszczów, budowniczych i
dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin. Szczególnie dziś, we wspomnienie św. Joachima i Anny,
prośmy za naszych zmarłych rodziców i dziadków: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

