Pierwsze czytanie Iz 22, 19-23
Klucz domu Dawidowego

Intencja Apostolstwa Modlitwy
na miesiąc SIERPIEŃ:

Psalm Ps 138 (137)
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Intencja powszechna: Świat morza.

Drugie czytanie Rz 11, 33-36

Módlmy się za wszystkie osoby, które
pracują oraz żyją na morzu, łącznie z
marynarzami, rybakami oraz za ich
rodziny.

Hymn na cześć mądrości Bożej

Ewangelia Mt 16, 13-20
Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza…
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr,
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia dwa pytania:
„Za kogo uważają Mnie ludzie?” oraz „A wy za kogo
Mnie uważacie?”. Pierwsze pytanie dotyczy tych, którzy
słyszeli o Jezusie, ale nie są Jego uczniami.
Drugie natomiast dotyczy Apostołów.
Piotr pod natchnieniem stwierdza: „Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego”. Kościół uznaje w Jezusie Boga
wcielonego, drugą Osobę Trójcy Świętej, jedynego
Zbawiciela każdego człowieka. Paweł Apostoł pisze
w dzisiejszym drugim czytaniu: „Z Niego i przez Niego,
i dla Niego jest wszystko”. Wielu chrześcijan oddało
i oddaje życie za tę prawdę. Każdy z nas powinien się
uczciwie zapytać: Kim dla mnie jest Chrystus?
Nie wystarczy jednak przytoczyć jakiejś słusznej formuły
wiary, ale potrzeba popatrzeć na swoje życie i w swoje
serce, by ocenić, jaką mam rzeczywistą relację
z Jezusem.
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PONIEDZIAŁEK 24.08
1. Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej o dary Ducha Św.,
o łaskę nawrócenia i potrzebne łaski dla Bartka.
2. ++Aniela i Onufry FLIS.
1. Bibianna PAWŁOWSKA w 6. r. śm.
2. +Mateusz MERCHEL.
3. ++RODZICE CHRZESTNI: Joanna i Ludwik i ich
współmałżonkowie.
WTOREK 25.08
1. W intencji Parafii.
2. +Ludwik KAIM w dniu imienin oraz Jego żona LEONIA.
3. Dziękcz., za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. na dalsze
lata dla Reginy i Henryka w 58. r. ślubu.
1. Dziękczynna w 28. r. urodzin Pawła z prośbą o błog. Boże,
opiekę Maryi.
2. ++ z RODZIN: PAĆKOWSKICH, MAZUCHOWSKICH i
CICHOCKICH.
ŚRODA 26.08
1. W intencji Parafii.
2. O Boże błog., potrzebne łaski dla córki Anny.
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. na
dalsze lata dla STANISŁAWY i PIOTRA z okazji 20. r. ślubu
oraz dla całej rodziny.
2. +Elżbieta w 5. r. śm oraz ++ z rodziny.
3. O potrzebne łaski, zdrowie, op. Maryi dla DOROTY i
ANDRZEJA z okazji 20 r. ślubu oraz dla całej rodziny.
CZWARTEK 27.08
1. O Boże błog., dary Ducha Św., zdrowie dla żony Marzeny i
synów Łukasza, Kamila i Piotra.
2. O łaskę zdrowie, ulgę w cierpieniu i nadzieję dla MAMY.
1. ++ z Rodziny RESIAKÓW i ŻEMOJTELÓW.
2. O potrzebne łaski dla Anny i Mariusza BARANOWSKICH
z okazji 20. r. ślubu.
3. ++Ignacy Wacław DEMCZUK w 1. r. śmierci.
PIĄTEK 28.08
1. W intencji Parafii.
2. Za dusze w czyścu cierpiące.
ŚLUB: Agnieszka i Jarosław
JUBILEUSZ 25 – lecia MAŁŻEŃSTWA: Anna i Paweł
SŁOMIŃSCY.
1. +Czesław LANDOWSKI w dniu urodzin.
2. Dziekczynna za opiekę przez całe życie, z prośbą o zdrowie,
Boże błog., op. Maryidla BARBARY i SEWERYNA w 55. r.
ślubu.
SOBOTA 29.08
1. ++Paweł i Stanisław FLIS
2. ++BRACIA Tadeusz, Bogdan, Alfred i ++Rodzice.
ŚLUB: Karina i Michał
ŚLUB: Lidia i Łukasz
1. +Tadeusz TOMCZYK.
2. W int. Roberta z ok. chrztu św. oraz Karola i Martyny,
dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
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1. O Boże błog., dary Ducha Św., potrzebne łaski dla KACPRA
na cały rok szkolny i katech.
2. rez.
1. +Renata MIZGIER w 6. r. śmierci.
2. Z okazji 35. r. ślubu Jolanty i Marka z prośbą o Boże błog.,
1. ++Łucja i Dariusz PIERNICCY.
2. O Boże błog., potrzebne łaski dla Hanii i Tomasza oraz
o dary Ducha Św. dla całej Rodziny.
Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski dla
KLAUDII i PAWŁA z okazji 8. r. ślubu.
1. Stanisław w 35. r. śm oraz +Edwarda (k)
2. W 23. r. ślubu PIOTRA i BARBARY
1. +Tadeusz ZIÓŁKOWSKI w 20. r. śm.
2. +Maria KADZIŃSKA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 sierpnia 2020 r.
1. Witamy wszystkich wypoczywających na terenie naszej parafii,
życzymy wszystkim dobrego czasu do odnowienia swoich sił
duchowych i fizycznych. Nie zapominajmy o spotkaniu z żywym
Bogiem obecnym w Najświętszej Eucharystii i w codziennej
modlitwie.
2. 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.
3. Przypominamy, że od 1 września w naszej parafii
wprowadzamy Mszę Św. w tygodniu o godz. 6:30. Zachęcamy
do zamawiania intencji na tę Mszę Św. Spowiedź odbywa się św.
30 min przed każdą Mszą św. w tygodniu a w niedzielę podczas
każdej Mszy Św.
4. 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 lub w zakrystii.
5. Trwa rekrutacja do niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Gdańsku. (nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach i flecie)
Więcej informacji na plakatach i ulotkach przy wyjściu z kościoła.
6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
w poniedziałek (24.08) wspomnienie św. Bartłomieja, Apostoła,
w środę (26.08) uroczystość NMP Częstochowskiej, tego dnia
w naszych parafiach odnowimy Jasnogórskie śluby Narodu
Polskiego, w czwartek (27.08) wspomnienie św. Moniki, w
piątek (28.08) wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora
kościoła, w sobotę (29.08) wspomnienie męczeństwa św. Jana
Chrzciciela
7. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na
funkcjonowanie naszej parafii.
8. Dziękujemy za ofiary które zostały złożone tydzień temu do
puszek jako wyraz braterskiej solidarności z osobami, które
ucierpiały w wyniku tragicznego wybuchu. Zebrano 4566,84.
9. W ostatnim czasie zapewne wielu z nas zauważyło, że dzwony
w naszym kościele biją nieregularnie i o różnych porach. W
miniony piątek odwiedził nas przedstawiciel firmy Rduch, który
dokonał możliwej korekty ustawień. Niestety problem
niewłaściwego bicia dzwonów jest związany z urządzeniem, które
pracuje w naszej parafii już ponad 20 lat. Aby ostatecznie
uregulować bicie dzwonów potrzebna jest wymiana urządzenia na
nowe. Ze względu na spory koszt wymiany urządzenia,
inwestycja ta zostanie zrealizowana w późniejszym czasie.
10. Po Mszy św. do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość
niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn.

11. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich
zmarłych:
zmarłych
proboszczów,
budowniczych
i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, +
Mariana Kokot z ul. Jaworowej, którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
18:00

