
 

Pierwsze czytanie Jr 20, 7-9 
Prorok poddany próbie 
 
Psalm Ps Ps 63 (62) 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
 
Drugie czytanie Rz 12, 1-2 
Rozumna służba Boża 
 
Ewangelia Mt 16, 21-27 
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

 

 

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 zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele 
wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! 
Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci 
je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją 
duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy 
odda każdemu według jego postępowania». 

Zapowiedź losu naznaczonego cierpieniem, męką i śmiercią 
w Jerozolimie następuje zaraz po wyznaniu przez Piotra 
mesjańskiej godności Jezusa. Gdy stało się wiadome, jaka 

naprawdę jest misja Mesjasza, Piotr usiłuje Go odwieść od 
wypełnienia jej w kształcie zamierzonym przez Boga. 
Reakcja Jezusa jest stanowcza. W komentarzu do tego 

wydarzenia Jan Paweł II napisał: „Tak więc Piotr nie lękał 
się Boga, który stał się człowiekiem. Natomiast lękał się 

o Syna Bożego, jako człowieka. Nie mógł bowiem przyjąć, iż 
będzie On biczowany i cierniem ukoronowany i w końcu 

ukrzyżowany. Tego Piotr nie mógł przyjąć. Tego się lękał. 
I Chrystus za to Piotra surowo skarcił. Ale go nie odrzucił. 
Nie odrzucił tego człowieka, który miał dobrą wolę i gorące 

serce”. Za surowym upomnieniem poszło ukazanie właściwej 
drogi życia, możliwej dzięki obecności i blaskowi Krzyża. 

Chociaż naznaczona przeciwnościami i trudnościami, ma tę 
wartość, że ukazuje najgłębszy sens naszego istnienia 

i trwania przy Bogu. 

 

 

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 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.08 2020 r. 
1. Od wtorku 1 września zapraszamy na Mszę 

Św. w tygodniu o godz. 6:30. Zachęcamy do 

zamawiania intencji na tę Mszę Św. Od przyszłej 

niedzieli wznawiamy po wakacyjnej przerwie 

Mszę św. niedzielną  

o  godz. 11:00 w dolnym kościele dla 

przedszkolaków. 

2. Ministrantów razem z rodzicami zapraszamy 

na ognisko w sobotę (5.09) na godz. 19:00 przy 

harcówce. 

3. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, 

rodziców i nauczycieli na Msze Świętą 

inaugurującą nowy rok szkolny i 

katechetyczny we wtorek (1.09) o godz. 13:00 do 

górnego kościoła. Msza Święta dla dzieci  

z błogosławieństwem przyborów szkolnych 

odbędzie się w przyszłą niedzielę (6.09) o 12:00. 

4. Spotkanie dla rodziców dzieci I 

komunijnych, które mają przystąpić do I 

Komunii św. w naszej parafii  

w niedzielę 27 września odbędzie się w przyszłą 

niedzielę (6.09) po Mszy Św. o godz.18:00. 

5.    W najbliższym tygodniu przeżywać 

będziemy: we wtorek (1.09) wspomnienie św. 

Bronisławy, jest to także 81. rocznica wybuchu II 

wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu w 

modlitwie o poległych za naszą ojczyznę, a także 

o trwały pokój na świecie. Obchody 81. rocznicy 

wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczną się w 

poniedziałek, 1.09 o godz. 04.45 uroczystym 

apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp 

Pomnika Obrońców Wybrzeża na 

Westerplatte.  Serdecznie zapraszamy wszystkich 

na godz. 12.00 na Mszę św. w intencji bohaterów 

Kampanii Wrześniowej, która będzie sprawowana 

przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej 

w Gdańsku. I czwartek miesiąca (3.09) tego dnia 

wspominamy św. Grzegorza Wielkiego; z okazji             

I czwartku miesiąca zapraszamy na wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i modlitwę o 

powołania kapłańskie na godz. 17.00. I piątek 

miesiąca (4.09) – spowiedź pierwszopiątkowa od 

godz. 17.00 w górnym kościele. Nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o 

godz. 18:00. I sobota miesiąca (5.09) - wspólnota 

Żywego Różańca zaprasza na wspólną modlitwę 

różańcową na godz. 17.15 w  górnym kościele. 

We wrześniu modlitwę prowadzi róża bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy również do 

współtworzenia Wspólnoty Żywego Różańca, 

więcej informacji u  

ks. proboszcza. W tych dniach kapłani odwiedzą 

chorych z posługą sakramentalną. 

6. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do 

Gietrzwałdu. Ze względu na pandemię 

uroczystości odpustowe odbywają się w 

zmienionym układzie i w inne dni. Chcemy 

natomiast nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej 

Gietrzwałdzkiej w dniu objawień – 8 września. 

Koszt od osoby 60 zł. Zapisy i więcej informacji u 

ks. Proboszcza. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:                               

+ Tomasza Tomiaka (l.53) z ul. Miłosnej. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

Ks. Proboszcz 

INTENCJE MSZALNE  

31.08 – 06.09.2020 
  PONIEDZIAŁEK 31.09 

8:00 1. +Jerzy Kucharski w 18. r. śm. 

2. ++RODZICE: Jan i Józefa (k) oraz BRAT Adam i SYN Tomasz. 

3. O łaskę zdrowia dla 6 – letniego Kubusia.  

18:00 1. ++Bronisław i Eugenia DOMINÓW i +Stanisław KAIM 

2. W int. Natalii SUS w 15. r. ur., o zdrowie, błog., potrzebne łaski i op. Maryi.  

3. O Boże błog., potrzebne łaski, o dobrą pracę, opiekę Maryi i św. Józefa.  

WTOREK 01.09 

6:30 1. +Tadeusz STASIEWSKI (I) 

2. O łaskę zdrowia dla 6 – letniego Kubusia.  

8.00 1. +Stanisław (I) 

2. +Mieczysław KĘSKA (I) 

3. Dziek., o Boże błog., opiekę Maryi, łaski dla NIKODEMA w 5. r. urodzin. 

13.00 O bezpieczny rok szk. i katech. dla prac. szkoły, nauczycieli i uczniów.  

18:00 1. +ŻONA Ewa w 1. r. śm oraz RODZICE z obu stron.  

2. Dzięk. – błag. w int. Emilii i Tomasza w 19. r. ślubu i w int. całej rodziny.  

3. ++Katarzyna, Jan, Roman, Bronisław DAWCZAK oraz ++ z RODZINY 

STAWCZYK.  

ŚRODA 02.09 

6.30 +Mieczysław KĘSKA (II) 

8.00 1. +Stanisław (II) 

2. +Tadeusz STASIEWSKI (II) 

3. +Bolesław w 26. r. śm.  

18:00 1. Dzięk. – błag. w 25. r. ślubu Katarzyny i Grzegorza.  

2. ++Brunon i Władysława (k) PIERNICCY  

3. +Stefan i Halina TAMOWICZ. 

4. Dzięk. za otrzymane łaski. O Boże błog., op. Maryi i Ducha św. w 20. r. 

ślubu.  

CZWARTEK 03.09 

6:30 ++ Bronisław, Jerzy i Antoni.  

8.00 1. +Stanisław (III) 

2. +Mieczysław KĘSKA (III) 

3. ++DZIADKOWIE: Bronisława (k) i Wincenty 

18:00 1. ++ z rodziny RADZIK.  

2. +Tadeusz STASIEWSKI (III) 

3. O całkowite zaprzestanie grzechu aborcji w Polsce.  

PIĄTEK 04.09 

6:30 W intencji Parafii.  

8:00 1. +Mieczysław KĘSKA (IV) 

2. +Tadeusz STASIEWSKI (IV) 

18:00 1. +Stanisław (IV) 

2. +Irena ADAMCZYK oraz ++ z r.  ADAMCZYK i PŁOTKA. 

3. O miłość i zgodę w rodzinach.  

4. W int. wszystkich dzieci z rodziny KURKOWSKICH.  

SOBOTA 05.09 

6.30 1. +Tadeusz STASIEWSKI (V) 

8.00 1. +Mieczysław KĘSKA (V) 

2. +Leon STUBIŃSKI 

12.00 CHRZEST 

15.00 ŚLUB: Drykl – Zdrojewski.  

16.30 ŚLUB: Marta i Jakub. 

17.45 ŚLUB: Tomasz i Beata.  

18:00 1. +Stanisław (V) 

2. O dary Ducha Św. dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym. 

3. Dzięk. za szczęsliwy przebieg wesela Aleksandry i Sebastiana z prośbą                  

o Boże błog. i op. Maryi dla nich.  

 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.09 
7:30 +Tadeusz STASIEWSKI (VI) 

9:00 1. +Stanisław (VI) 

2. W intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.  

10:30 1. W intencji Parafii.  

2. +SYN Dariusz.   

11.00 +Mieczysław KĘSKA (VI) 

12:00 1. ++Elżbieta i Mieczysław WITKOWSCY.  

2. W int. Katarzyny i Przemysława WIŚNIEWSKICH z ok. 6 r. ślubu oraz w 

int. córek: OLIWII i ZUZANNY.  

13:15 1. ++Jan, Bronisław, Aleksander.  

2. O błog., zdrowie, op. Maryi i łaski dla Lilianny w dniu im. oraz c. rodziny.  

18:00 1. O wiarę, nadzieję i miłość dla rodziny oraz łaskę nawrócenia dla dzieci.  

2. O łaski Ducha św. i rozeznanie drogi życiowej dla dzieci Kingi , Krzysztofa 

i Mikołaja.  


