
 

Pierwsze czytanie Iz 56, 1. 6-7 
Powszechność zbawienia 

 

Psalm Ps 67 (66) 
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 

 

Drugie czytanie Rz 11, 13-15. 29-32 

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać 

miłosierdzie 

 

Ewangelia Mt 15, 21-28 
Wiara niewiasty kananejskiej 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc SIERPIEŃ: 

Intencja powszechna: Świat morza. 
 

Módlmy się za wszystkie osoby, które 
pracują oraz żyją na morzu, łącznie z 

marynarzami, rybakami oraz za ich 
rodziny. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, 
wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». 
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, 
bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu 
Izraela». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: 
«Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i 
szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O 
niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była 
zdrowa. 

Na pierwszy rzut oka Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
zachowuje się mało taktownie. Do proszącej o 
uzdrowienie dziecka kobiety, poganki, mówi 

bulwersujące słowa: „Niedobrze jest zabierać chleb 
dzieciom, a rzucać szczeniętom”. Jakimś 
usprawiedliwieniem może być wcześniej 

wypowiedziane zdanie: „Jestem posłany tylko do 
owiec, które poginęły z domu Izraela”. Wydaje się 

jednak, że ktoś taki jak Nauczyciel z Nazaretu mógł 
się do niej odnieść delikatniej. 

Jakie jest więc dla mnie pouczenie?  
Postawiłem się w sytuacji owej kobiety. Nie miała 

innego wyjścia, Jezus był ostatnią deską ratunku dla 
jej dziecka.  Była natrętna, ale chciała przyjąć słowa 
Jezusa i przyznała Mu rację: ja wiem, że jestem jak 
pies, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają           
ze stołu ich panów. W moim przypadku przyjmuję 
słowo Boże, ale często nie chcę mu przyznać racji. 

Ona potwierdziła prawdziwość Jego słowa. Wtedy 
Jezus powiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja 

wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!”. 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z PARAFIĄ 

 
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 303-99-94,     

www.parafiajasien.gda.pl         
 

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 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 sierpnia 2020 r. 
1. W związku z przejściem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja 

Leszka Głódzia na emeryturę, papież Franciszek mianował od dnia 13 

sierpnia br biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego administratorem 

apostolskim archidiecezji gdańskiej. Biskup Jezierski zarządza nada 

diecezją elbląską. Archidiecezją gdańską będzie kierował do czasu 

ustanowienia przez Stolicę Apostolską nowego arcybiskupa metropolity 

gdańskiego. 

2. Witamy w naszej parafii ks. Mateusza Tarczyńskiego – kapłana 

naszej archidiecezji, studenta teologii dogmatycznej Uniwersytetu 

Gregoriańskiego w Rzymie. Dziękujemy za wygłoszone słowo i prosimy 

o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej oraz o wstawiennictwo bł 

Doroty z Mątew dla niego w pracy nad doktoratem. 

3. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie 

zasad bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach św. Prosimy o 

zachowanie odległości w ławkach oraz przy przystępowaniu do Komunii 

Św. oraz o zasłanianie 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 jest udzielana podczas każdej Mszy 

Św. od strony chrzcielnicy. 

4. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych parafian, wprowadzamy 

od września dodatkową Mszę Św. w tygodniu o godz. 6:30. Zachęcamy 

do zamawiania intencji na tę Mszę Św. Przypominamy także, że spowiedź 

odbywa się św. 30 min przed każdą Mszą św. w tygodniu a w niedzielę 

podczas każdej Mszy Św. 

5. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy: w 

poniedziałek (17.08) wspomnienie św. Jacka, kapłana, tego dnia 

pamiętajmy w modlitwie ks. biskupie Jacku Jezierskim, administratorze 

apostolskim archidiecezji gdańskiej, który obchodzi swoje imieniny, w 

czwartek (20.08) wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, w 

piątek (21.08) wspomnienie św. Piusa X, papieża, w sobotę 

(22.08) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Tego dnia 

zapraszamy jak 

w zeszłym miesiącu na godz. 19:00 na nabożeństwo ku czci św. Rity z 

Cascii, patronki spraw trudnych 

i beznadziejnych. Na to spotkanie można przynieść róże, które zostaną 

pobłogosławione. 

6. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie 

naszej parafii, szczególnie za te złożone w zeszłą niedzielę na tacę 

inwestycyjną. Zebraliśmy 8022 zł. Ofiary na inwestycje prowadzone w 

naszej parafii można składać także na konto parafialne umieszczone na 

naszej stronie parafialnej. 

7. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbierane są ofiary do puszek na 

pomoc dla Bejrutu, jako wyraz braterskiej solidarności z osobami, które 

ucierpiały w wyniku tragicznego wybuchu. Puszki zostały ustawione na 

stoliku przy głównym wejściu do kościoła oraz przy bocznych ołtarzach. 

8. Zapraszamy do Wspólnoty Żywego różańca. Osoby pragnące modlić 

się na różańcu we wspólnocie w intencjach Ojca Świętego, całego świata i 

naszej Ojczyzny prosimy o kontakt z księdzem proboszczem 

9. Po Mszy św. do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn. 

10. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych: 

zmarłych proboszczów, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, 

zmarłych z naszych rodzin, + Romana Kupper 

z ul. Cyprysowej, którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 

 

ks. Proboszcz 

 

 

INTENCJE MSZALNE  

17 – 23.08.2020 

  PONIEDZIAŁEK 17.08 
 8:00 1) Za parafię 

2) O łaskę zdrowia dla Jerzego Dawczaka 

18:00 

 

1) † Edward Góra w miesiąc po śmierci  
2) †Wojciech Ziemann 
3) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla 
męża Arkadiusza i całej jego rodziny 

WTOREK 18.08 

8:00 † Krzysztof, Alicja Maran 

18:00 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla 
Joanny, Rafa w intencji Bogu wiadomej 
2) † Stanisław i Stanisława (k) Filip 
3) Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne 
łaski, dary Ducha Świętego. szczęśliwe 
rozwiązanie w 2. rocznicę ślubu dla Roberta i 
Moniki 

ŚRODA 19.08 

8:00 1) O łaskę zdrowia dla Ireny, Wacława i całej 
rodziny  
2) W intencji dziękczynnej za wstawiennictwo 
św. Antoniego za wysłuchane prośby 

18:00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne 
łaski, dary Ducha Świętego dla Kamili i 
Janusza w 25. rocznicę ślubu 
2) † Krystyna w miesiąc po śmierci 
3)  O rozwiązanie problemów małżeńskich, 
opiekę MB, Boże prowadzenie dla Moniki 

CZWARTEK 20.08 

8:00 1) † Stanisław w 2. miesiąc po śmierci  
2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
Martyny 

18:00 1) † Dariusz Piernicki w 1. rocznicę śmierci 
2) † Tadeusz Tomczyk 

PIĄTEK 21.08 

8:00 † Jan i zmarli z rodziny 

14:30 Ślub: Joanna i Karol 

16.00 Ślub: Łukasz i Klaudia 

17.30 Ślub: Rafał i Zuzanna 

18:00 1) † Irena Marchleska w 1. rocznicę śmierci 
2) † Józefa (k), Stefan, Stanisław oraz zmarli z 
rodziny 

SOBOTA 22.08 

8:00 1) Za parafię 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne 
łaski, dary Ducha Świętego dla Urszuli i 
Dawida z okazji urodzin   

18:00 1) † Jadwiga Baranowska  
2) Dzięk. z prośbą o Boże błog., op. MB, 
potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla Stefanii 
Kropidłowskiej z okazji 87. urodzin 

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08 

7:30 Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog., opiekę MB, potrzebne łaski, dary Ducha 
Św.  dla Zofii i Janusza z okazji 37. r. ślubu 
oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

9:00 1) † Marian Gniecki oraz rodzice: Anna i Józef 
2) Dzięk. z prośbą o Boże błog., op. MB, 
potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla Urszuli z 
okazji 50. urodzin 

10:30 1) † Janina i Zygmunt Górni 
2) † Kazimierz Kopczyński, Weronika 
Krasińska, Gertruda i Antoni Plata 

12:00 † Teresa i Władysław 

13:15 † Teresa i Władysław 

18:00 Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog., op. MB, potrzebne łaski, dary Ducha 
Św. dla Anny i Marka w 8. rocznicę ślubu 


