
 

Pierwsze czytanie Ez 33, 7-9 

Obowiązek upominania 

 

Psalm Ps 95 94 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

 

Drugie czytanie Rz 13, 8-10 

Miłość jest wypełnieniem Prawa 

 

Ewangelia Mt 18, 15-20 

Braterskie upomnienie 

 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc wrzesień: 

 Szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety 

nie były rabowane, ale dzielone w 
sposób uczciwy i                                              

z poszanowaniem. 

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza… 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na 
słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

 

KOMENTARZ 
Apostoł i Ewangelista św. Mateusz porusza tajemnicę wspólnej 

modlitwy. „Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18, 19-20). Jest w tych słowach zapewnienie 

obecności Bożej dla zbawienia tych, których kochamy i którzy są 
powierzeni naszej drodze życia. Nie pracujemy sami, posługując 

się tylko siłami ludzkimi  
– jesteśmy apostołami łaski Bożej dla naszych braci,                  

aby ich zbawić i ocalać od zguby, nieraz może w formie upomnień, 
w formie wypowiadania prawdy w cztery oczy czy we 

wspólnocie. Jezus jest nie tylko pośród nas, ale w nas samych, 
modląc się za nas. I to przez Niego zanosimy każdą modlitwę do 
Ojca. Albowiem Chrystus samego Siebie dał jako Dar dla życia 

i zbawienia świata. 

 

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 
1. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i 
stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udziału we 

Mszach św. oraz nabożeństwach. 
2. W zeszły wtorek (1.09) wprowadziliśmy dodatkową Mszę 

Św. w tygodniu o godz. 6:30. Zachęcamy do zamawiania 
intencji na tę Mszę Św. 

3. Od najbliższego wtorku (8.09) zapraszamy na 
nabożeństwo do naszej patronki bł. Doroty z Mątew, które 
odbywać się będzie co tydzień po Mszy Św. o godz. 18:00. 
4. Spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych, które mają 
przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii w niedzielę 27 

września odbędzie się w dniu dzisiejszym (6.09) o 
godz.19:00. Natomiast spotkanie organizacyjne dla rodziców 

dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Świętej w 2021 
roku odbędzie się w przyszły wtorek (15.09) o godz. 18.45. 
5. Zapraszamy Bielanki oraz dziewczynki, które chciałyby 

swoją posługą ubogacić służbę przy ołtarzu na krótkie 
spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy Św.  o godz. 10:30 

do zakrystii. 
6. Zapraszamy chłopców od trzeciej klasy szkoły 

podstawowej do włączenia się we wspólnotę ministrantów w 
naszej parafii. Spotkania odbywają się w kawiarence 

parafialnej w soboty o g. 9.00. Informacje u ks. Tomasza. 
7. Zapraszamy młodzież uzdolnioną muzycznie do 

utworzenia zespołu młodzieżowego. Więcej informacji u ks. 
Tomasza. 

8. Małżonków zapraszamy do utworzenia Kręgów 
Domowego Kościoła. Informacje u ks. Tomka i ks. Andrzeja, 
natomiast rodziców, zachęcamy do tworzenia Żywych Róż 
Rodziców modlących się za swoje dzieci. Do utworzenia 

drugiej Róży brakuje tylko 8 osób - to tylko jedna dziesiątka 
różańca dziennie w intencji swojego dziecka! Zapraszamy 

także do współtworzenia Wspólnoty Żywego Różańca, 
więcej informacji u ks. Proboszcza. 

9. Zapraszamy wszystkie dzieci od I do VI klasy szkoły 
podstawowej na spotkanie nowej wspólnoty naszej parafii - 

Oazy Dzieci Bożych w środę (9.09) na godz. 17.00 do 
kawiarenki parafialnej. 10. Mając na uwadze potrzebę 

parafian, zwłaszcza pracujących, zapraszamy na wieczorną 
adorację Najświętszego Sakramentu do górnego kościoła w 
środę od godz. 18.45 do 21.00. Adoracja będzie odbywała 
się w każdą środę i będzie rozpoczynała się od wspólnego, 
45-minutowego rozważania Słowa Bożego przeznaczonego 

na najbliższą niedzielę. 
11. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy: we wtorek 
(8.09) święto Narodzenia NMP,                           w przyszłą 

niedzielę (13.09) przeżywać będziemy Dzień Fatimski – 
zapraszamy tego dnia na różaniec na godz. 17.30, Mszę Św. 

o godz. 18.00 a po niej na procesję wokół kościoła. 
Przynieśmy ze sobą świece. 

12. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Gietrzwałdu. 
Zapisy do wieczora u Ks. Proboszcza.  

13. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski wystosowała apel do rodziców w związku 
z planami wprowadzenia nachalnej edukacji seksualnej w 

niektórych miastach w Polsce, m. in. w Gdańsku. Tego typu 
pseudo-edukacja wprowadza nienaukowe pojęcie gender, 

czyli płci społeczno-kulturowej, co może skutkować 
problemami w rozwoju psycho-seksualnym, promuje 

rozwiązłość seksualną od najmłodszych lat. Komisja KEP-u 
apeluje do rodziców o czujność i roztropność, a także 
zainteresowanie tym, co dzieje się w szkołach. Zaleca 

również złożenie w szkole oświadczenia w sprawie tego typu 
zajęć. Jeden z wzorów takiego oświadczenia dostępny jest 
przy wyjściach z Kościoła lub w zakrystii. Więcej informacji 
dotyczących sytuacji w Gdańsku znajduje  się na stronie 

www.odpowiedzialnygdansk.pl 
15. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 

funkcjonowanie naszej parafii. Za tydzień druga niedziela 
miesiąca, tego dnia taca przeznaczona będzie na cele 

inwestycyjne.  
 

 

INTENCJE MSZALNE 07 – 13. 09. 2020 r.  
XXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 07.09 

6.30 1. O Boże błog., potrzebne łaski dla PATRYKA, NATALII, DAWIDA i PAULINY 
2. rez. 

8.00 1. +Tadeusz STASIEWSKI (VII) 
2. W int. MARIOLI i ZBIGNIEWA w 23. r. ślubu. O potrzebne łaski dla Nich i rodziny.  

18:00 1. +STANISŁAW (VII) 
2. +Mieczysław KĘSKA (VII) 
3. O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie i uwolnienie dla MONIKI z okazji urodzin. 
4. O Boże błog., potrzebna łaski, zdrowie i szczęśliwe rozwiazanie dla PATRYCJI.  

WTOREK 08.09 - ŚWIĘTO Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

6.30 +Tadeusz STASIEWSKI (VIII) 

8.00 1. +STANISŁAW (VIII) 
2. +JANINIA w 6. miesiąc po śmierci.  

18:00 1. ++ JOANNA, MARIANNA, AGNIESZKA, GENOWEFA, BARBARA, HELENA – członkinie 
Żywego Różańca naszej parafii.  
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA w 4. miesiąc po śmierci.  
3. +Mieczysław KĘSKA (VII) 
4. +Antoni i Gertruda PLATA.  

ŚRODA 09.09 

6:30 +Mieczysław KĘSKA (IX) 

8.00 1. +STANISŁAW (IX) 
2. O Boże błog., opiekę Maryi, potrzebne łaski, zdrowie dla całej RODZINY.  
3. +Edmund GÓRSKI 

18:00 1. +Tadeusz STASIEWSKI (IX) 
2. O Boże błog., opiekę Maryi dla JOANNY z okazji 42. rocznicy urodzin.  

CZWARTEK 10.09 

6.30  O Boże błog., opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla NATALII, PATRYKA, DAWIDA i PAULINY 

8.00 1. +STANISŁAW (X) 
2. +Tadeusz STASIEWSKI (X) 
3. Dziękczynna za 28 lat małżeństwa MARZENY i WŁODZIMIERZA, za dar życia synów 
ŁUKASZA, KAMILA i PIOTRA z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę Maryi.  

18:00 1. +EDWARD w 2. r. śmierci.  
2. Mieczysław KĘSKA (X) 
3. W intencji AGATY i MICHAŁA w miesiąc po ślubie z prośbą o potrzebna łaski.  
4. W intencji EWY i MICHAŁA z okazji 21. r. ślubu. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze dla Nich, ich synów Konrada, Szymona i Marcela oraz dla całej Rodziny.  

PIĄTEK 11.09 

6.30 +Mieczysław KĘSKA (XI)  

8.00 1. +STANISŁAW (XI) 
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XI) 

18:00 1. +ŻONA Iwona w 7. r. śmierci oraz Jej ++RODZICE. 
2. +Tomasz BEDNAREK w 2. miesiąc po śmierci.  
3. +Kazimierz SKRODZKI w miesiąc po śmierci.  
4. +OJCIEC Stanisław w 6. miesiąc po śmierci oraz ++ MARIA i DANUTA MALC.  

SOBOTA 12.09  

6:30 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla JOANNY SYLDATK. 

8:00 1. +STANISŁAW (XII) 
2. +Waldemar BASTEK.  

12:00 CHRZEST 

16:00 ŚLUB: Aleksandra MICHALCZYK i Stanisław ŚLEDZIONA.  

17:15 ŚLUB: Marzena WICHERT i Łukasz KLOSKOWSKI. 

18:00 1. +Mieczysław KĘSKA (XII) 
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XII) 
3. ++RODZICE: Teodora (k) i Antoni JASZEWSCY.   

 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09 DZIEŃ FATIMSKI 

7:30 Dzięk. – błag. w 33. r. ślubu LIDWINY i LESZKA z prośbą o Boże błog., op. Maryi oraz Św. 
Józefa.   

9:00 1. +STANISŁAW (XIII) 
2. +Irena MELKA w 6. r. śmierci.  

10:30 1. ZA PARAFIAN  
2. +Mieczysław KĘSKA (XIII) 

11.00 +Tadeusz STASIEWSKI (XIII) 

12:00 1. +Dorota GRZYBOWSKA w 5. r. śmierci – int. od męża i dzieci.  
2. Dzięk. w 25. r. ur. AGATY z prośbą o Boże błog., łaski, dary Ducha Świętego.   

13:15 1. +Andrzej OKŁA w 5. r. śmierci oraz ++ DZIADKOWIE: Regina i Stefan JAŹWIŃŚCY oraz 
Leokadia i Gabriel DEMBYŃSCY 
2. O potrzebne łaski, zdrowie dla ANNY i JANUSZA z okazji 20 r. ślubu.  

18:00 1. Za Kościół Święty, aby Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie umacniał Jego wiarę.  
2. O pomyślną operację ELŻBIETY.  


