Pierwsze czytanie Syr 27, 30 – 28, 7
Odpuść winę bliźniemu

Intencja Apostolstwa Modlitwy
na miesiąc wrzesień:

Psalm Ps 103 (102)
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Drugie czytanie Rz 14, 7-9
I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Ewangelia Mt 18, 21-35
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu
człowiekowi

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
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem
mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami.
Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”.
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił
go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi
cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda
długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ
mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się
nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Komentarz
Każdy z nas ma problem, kiedy jest skrzywdzony, obrażony, podeptany, obmówiony. Co zrobić?
Przebaczyć? Powinienem? Nie potrafię. Odpowiedź daje dzisiejsza Ewangelia.
Liczba siedem jest idiomem i oznacza „dużo, wiele”. Liczba siedemdziesiąt siedem znaczy
„zawsze”. Dzisiejszą Ewangelię można wyrazić następująco: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i
zapytał: «Panie, czy wiele razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?». Jezus mu
odrzekł: «Nie mówię ci, że wiele razy, lecz zawsze masz przebaczać»”.
Uczeń Jezusa jest wezwany, by zawsze wszystkim i wszystko przebaczać!
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INTENCJE MSZALNE 14 – 20. 09. 2020 r.
PONIEDZIAŁEK 14.09
W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
1. Mieczysław KĘSKA (XIV)
2. +Feliksa (k) MAŃKA.
3. +KUBUŚ (6 lat)
Poświęcenie krzyża przydrożnego przy ul. Kartuskiej.
1. +Stanisław (XIV)
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XIV)
3. +Roman KUPPER w miesiąc po pogrzebie.
4. Dziękczynna z okazji 3. rocznicy sakramentu małżeństwa AGNIESZKI
i PAWŁA, z prośbą o Boże błog., dla nich i ich syna Józka oraz o opiekę Maryi.
WTOREK 15.09
1. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
2. O zdrowie i Boże błog., dla TOMASZA i MICHAŁA oraz ich kuzynów i
dziadków.
1. +Mieczysław KĘSKA (XV)
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XV)
1. +Stanisław (XV)
2. +Urszula LANDOWSKA w dniu urodzin.
3. O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla MAŁGORZATY i JANA
FIGAŃSKICH z okazji 40. r. ślubu oraz dla ich całej rodziny.
4. +Kubuś (6 lat)
ŚRODA 16.09
1. O łaskę żywej wiary dla Marianny i Feliksa.
2. +Kubuś (6 lat)
1. +Tadeusz STASIEWSKI (XVI)
2. ++RODZICE Stanisław i Stefania.
1. Stanisław (XVI)
2. +Mieczysław KĘSKA (XVI)
3. +Bronisław TOMCZYK o łaskę nieba.
4. Dzięk. z okazji 70. r. ur. MAMY Bogumiły oraz 74. r. ur. TATY Eugeniusza z
prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błog.
CZWARTEK 17.09
+Tadeusz STASIEWSKI (XVII)
1. ++HELENA, FRANCISZEK, STEFAN i JAN.
2. ++Leokadia i Walery FRANKOWSCY.
3. Dzięk. z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla PIOTRA
i MARII BUKASKICH w 35. r. ślubu.
1. +Stanisław (XVII)
2. +Mieczysław KĘSKA (XVII)
3. +Wojciech ZIEMANN
4. +Helena ZIELIŃSKA w 44. r. śmierci.
PIĄTEK 18.09
+Tadeusz STASIEWSKI (XVIII)
+Mieczysław KĘSKA (XVIII)
1. +Stanisław (XVIII)
2. ++ z rodziny PIECHOWSKICH i GRUSZCZYŃSKICH.
3. +Marian KOKOT w 1. miesiąc po pogrzebie.
4. O uzdrowienie i uwolnienie z obciążeń pokoleniowych z rodziny OKRÓJ,
LABUDA i LEWANDOWSKICH.
SOBOTA 19.09
+Stanisław w 21. r. ślubu.
1. +Stanisław (XIX)
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XIX)
2. +Ojciec Piotr MICHNIK w 45. r. śmierci.
1. ++Jerzy SPIECZONEK i Patrycja FRITZ.
2. +Mieczysław KĘSKA (XVIII)
3. ++Regina GAWDZIK oraz ++z rodziny GAWDZIK i KRÓL.
4. ++Katarzyna, Jan, Ludwik SOŁTYS – w dniu urodzin.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09
1. O łaski zdrowie i Boże błog., dary Ducha Św. dla synów Mateusza i Tomasza
z okazji kolejnych urodzin.
2. +Tadeusz STASIEWSKI (XX)
1. +STANISŁAW (XX)
2. Dziękczynna w 5. urodziny SARY.
1. ZA PARAFIAN
2. Dzięk. – błag. w 38. r. ślubu URSZULI i JERZEGO z prośbą o łaski i op. Maryi.
+Mieczysław KĘSKA (XX)
1. +Krystyna w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice: IRENA, EUGENIUSZ i JAN.
2. ++MĄŻ Mirosław w 7. rocznice śmierci oraz Jego ++Rodzice: Jan i Anna.
Dziękczynno – błagalna w 1. r. ślubu Pawła i Kamili z prośbą o Boże błog., op.
Maryi oraz św. Józefa.
1. Zofia BANASIAK w 8. rocznicę śmierci.
2. +Marek w 17. rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Rozpoczynamy dziś X Tydzień Wychowania w Polsce pod hasłem:
„Budujmy więzi”.
2. Dziś przeżywamy Dzień Fatimski, z tej okazji zapraszamy na
różaniec na godz. 17.30, Mszę Św. o godz. 18.00 a po niej na procesję
wokół kościoła. Przynieśmy ze sobą świece.
3. Zapraszamy w każdy wtorek miesiąca na nabożeństwo do naszej
patronki bł. Doroty z Mątew, które odbywa się po Mszy Św. o godz.
18:00.
4. Spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych, które mają
przystąpić
do
I
Komunii
św.
w
2021
roku
odbędzie się we wtorek (15.09) o godz. 18.45 w górnym kościele.
5. Informujemy, że młodzież klasy pierwszej szkoły średniej, od
października rozpocznie przygotowania do sakramentu
bierzmowania. Zgłoszenia można dokonywać poprzez wypełnienie
specjalnego formularza dostępnego w wersji elektronicznej na naszej
stronie internetowej. Zgłoszenia do końca września. Pierwsza katecheza
kandydatów odbędzie się w środę, 7. października o godz. 19.00 w
harcówce. Spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu
bierzmowania, w niedzielę 27. września br. o godz. 19.00 (po wieczornej
Eucharystii) w górnym kościele.
6. Przypominamy, że od września powróciliśmy do niedzielnych
Mszy Św. dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zapraszamy rodziców
z dziećmi w tym wieku na Msze Św. na godz. 11.00 do dolnego
kościoła. Jednocześnie przypominamy, że Eucharystia w niedzielę o
godz. 12.00 przeznaczona jest głównie dla dzieci w wieku szkolnym oraz
dla przygotowujących się do I Komunii świętej. Młodzież, a szczególnie
kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na Msze Św. na
godz. 13.15.
7. Dzieci w wieku przedszkolnym, biorące udział w niedzielnej Mszy
św. o godz. 11.00, zapraszamy do utworzenia chórku. Pierwsze
spotkanie w niedzielę, 4. października o godz. 10.15 w kawiarence
parafialnej (przed Mszą św.), natomiast ks. Andrzej zaprasza dzieci w
wieku szkolnym do utworzenia scholi dziecięcej, która będzie
ubogacała swoim śpiewem niedzielną Eucharystię o godz. 12.00.
8. Młodzież uzdolnioną muzycznie zapraszamy do współtworzenia
zespołu
muzycznego.
Spotkania
w soboty o godz. 19.00. w kawiarence parafialnej. Pierwsze spotkanie 3.
października.
9. Ks. Tomasz zaprasza młodzież, szczególnie tą która przyjęła w tym
roku sakrament bierzmowania na spotkanie we wtorek, 29. września
o g. 19.00 w kawiarence parafialnej.
10. Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbędzie się w
poniedziałek (14.09) w salce po wieczornej Eucharystii..
11. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą
środę od 18:45 do 21.00. Od 18:45 do 19.30 rozważanie Ewangelii na
najbliższą niedzielę. Zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim o g.
21.00.
12. W sobotę (19.09) o godz. 9:00 w kawiarence parafialnej,
spotkanie ministrantów. Zapraszamy chłopców od 3 klasy szkoły
podstawowej.
13. Zachęcamy do tworzenia róż różańcowych rodziców modlących
się za swoje dzieci. Zapisy i informacje osobiście lub mailowo u ks.
Tomasza
14. Zapraszamy wszystkie dzieci od I do VI klasy szkoły podstawowej na
spotkanie nowej wspólnoty naszej parafii - Oazy Dzieci Bożych w środę
(16.09) na godz. 17.00 do kawiarenki parafialnej.
15.
W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
 w poniedziałek (14.09) święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
tego dnia zapraszamy wszystkich parafian na godz. 17:00 na uroczyste
poświecenie odnowionego krzyża przydrożnego ustawionego przy
skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Źródlanej. Całkowitą odnowę krzyża
oraz zagospodarowanie terenu wokół niego przeprowadził Związek
Podhalan w Polsce oddział w Gdańsku. Po poświęceniu zapraszamy na
Mszę Świętą na godz. 18:00.
 we wtorek (15.09) wspomnienie NMP Bolesnej
 w środę (16.09) wspomnienie św. męczenników Korneliusza,
papieża i Cypriana, biskupa
 w piątek (18.09) święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski
16. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na
funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te złożone w dniu
dzisiejszym na tacę inwestycyjną. Ofiary na planowane inwestycje w
naszej parafii można składać również na konto parafialne oraz do
skarbon przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy także za modlitwę i słowa
życzliwości. Zapraszamy osoby które swoimi pomysłami,
doświadczeniem i wiedzą chciałyby się włączyć aktywnie w planowane,
możliwe i konieczne inwestycje w naszej parafii na spotkanie w sobotę
(19.09) na godz. 19:00 do kawiarenki.
17. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich
zmarłych: + Jakuba lat 6: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

