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XXIX
NIEDZIELA ZWYKŁA

„OCHRZCZONY I POSŁANY” - rysował Mikołaj

Światowy Dzień
Misyjny

I czytanie: Wj17, 8-13

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekinami

Psalm:

II czytanie: 2 Tm 3, 14-4, 2

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne
do kształcenia w sprawiedliwości

Ewangelia: Łk 18, 1-8

Rok liturgiczny C/I

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w Kościele obchodzimy Światowy Dzień
Misyjny. Pamiętajmy w naszej modlitwie o misjonarzach
i dziełach misyjnych.
2. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: dla dzieci w
poniedziałki, środy i piątki w górnym kościele o g. 17.00,
dla dorosłych codziennie o 17.30 w dolnym kościele.
3. Dziękujemy wszystkim, obecnym na wczorajszej
procesji różańcowej ulicami naszej parafii. Nasze
podziękowanie kierujemy także do tych, którzy pomogli
w organizacji tego modlitewnego wydarzenia oraz
w tworzeniu wielkiego różańca misyjnego.
4. W piątek Mszą św., wieczorną, rozpoczną się w naszej
parafii weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne, które
poprowadzi Szkoła Maryi. Zachęcamy do uczestnictwa.
Więcej informacji na plakatach.

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty
Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna
Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska

5. Zachęcamy do szczególnej modlitwy za zmarłych
w listopadzie. W naszym kościele dostępne są
specjalnie przygotowane kartki wypominkowe.
Wypełnione czytelnie należy wrzucić do specjalnie
przygotowanej skrzyni przy obrazie Matki Bożej.
6. Zachęcamy, aby za tydzień po Mszach św., zabrać ze
sobą obrazek z imieniem jednego/jednej z kandydatów
do bierzmowania, których obejmujemy swoją modlitwą
na czas przygotowań. Obrazki można otrzymać od
młodzieży przy wyjściu z kościoła.
7. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na działalność naszego parafialnego biuletynu.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.0012.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Ps 121 (120)
Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Sanktuarium
w Matemblewie - str: 4-5
Rachunek sumienia
dla dzieci - str: 6

Wytrwałość w modlitwie

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 21 października: wspomnienie św. Kaspra del Bufalo, prezbitera.
Wtorek, 22 października: wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Z Ewangelii według św. Łukasza:
KOMENTARZ:
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że
zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W pewnym mieście
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym
samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien
czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się
nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał:
"Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?".

Na kartach Pięcioksięgu widać, jaką ochroną
cieszyły się wdowy w starożytnym Izraelu. Nie
miały oparcia, dlatego potrzebowały opieki od
innych.
Wdowa
z dzisiejszej
Jezusowej
przypowieści naprzykrza się sędziemu, gdyż
potrzebuje obrony. Sama nie da sobie rady. I to jest
sedno naszej relacji z Bogiem: sami nie damy rady.
Dlatego mamy Go prosić, wołać do Niego, niekiedy
krzyczeć. Bo jesteśmy jak ta wdowa – aby żyć
naprawdę, potrzebujemy Bożej łaski i obrony.
Najpierw jednak musimy się do tej potrzeby przyznać. Stanięcie w prawdzie o naszej kruchości i niesamowystarczalności otwiera drogę ku odnowie
całego naszego życia.

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:

Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

Światowy Dzień Misyjny

Poniedziałek 21.10.2019
8.00
18.00

1. za parafian ( z 20.10.2019)
2. wolna
1. + Jan i Agnieszka PETKE oraz Brunon PIERNICKI o dar życia wiecznego
2.w int. Pawła i Kamili w m-c po ślubie o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej i św. Józefa
3. w int Małgorzaty z okazji imienin o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej

Wtorek 22.10.2019
8.00
18.00

1. o opiekę M Bożej i św. Józefa oraz szybki powrót do zdrowia dla mamy Krystyny
2. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża
1. ++ rodzice Jan i Jozefa i ++ z rodziny PĘCZAKOW o niebo
2. + Wojciech KOSZUCKI 1 rocz. śm. o niebo
3. Dziękczynno-błagalna w 3 rocz. ślubu Mariusza i Bernadety

Środa 23. 10. 2019
8.00
18.00

Dzisiaj w Kościele katolickim obchodzimy Dzień
Misyjny. Niedziela misyjna jest okazją do wsparcia
dzieł misyjnych, a także doskonałą okazją na zebranie
funduszy na cele misyjne. W zeszłym roku Papieskie
Dzieła Misyjne w Polsce zebrały i przekazały Stolicy
Apostolskiej kwotę prawie pięciu milionów złotych.

1. + Władysław LIS w 6 rocz. śm
2. wolna
1. + brat Henryk w 17 rocz. śm i ++ z rodziny GASZTA i ARENDT o niebo
2 + Czesław KRUSZYŃSKI – zięć i mama Aniela SZREDER o życie wieczne
3. + Irena i Marian MIESZAŁA o łaskę zbawienia

Pieniądze te przekazane zostały na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację
katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.

Czwartek 24.10. 2019

Dzięki hojności darczyńców Papieskim Dziełom
Misyjnym udało się projekty misyjne w Indiach,
Kazachstanie, Kirgistanie, Madagaskarze, Rwandzie,
Tadżykistanie, Tanzanii oraz w Zimbabwe.

Piątek 25.10. 2019

8.00
18.00

8.00
18.00

1.++ rodzice: Helena i Leszek CHMIELEWSCY oraz Lucyna i Zygmunt JAWORSCY
2. wolna
1.+ Andrzej BARTKOWSKI w 12 rocz. śm o dar życia wiecznego
2. 55 rocz. ślubu Bernadety i Zdzisława o Boże błogosławieństwo. , zdrowie i opiekę M Bożej
3. + Zofia DAWIEC 6 rocz. śm o łaskę zbawienia
1. Krzysztof, Marian i Alicja o łaskę nieba
2. wolna
1.+ Andrzej BARTKOWSKI w 12 rocz. śm o dar życia wiecznego
2. 55 rocz. ślubu Bernadety i Zdzisława o Boże błogosławieństwo. , zdrowie i opiekę M Bożej
3. + Zofia DAWIEC 6 rocz. śm o łaskę zbawienia

Sobota 26. 10. 2019
8.00
16.00
17.00
18.00

1.O błogosł. Boże, opiekę Maryi i św. Józefa dla ministranta Adama w 17 urodziny i całej rodziny
Ślub: TURSKA Małgorzata-Ewa i WENTA Marek-Stanisław
Ślub: TREDER Grzegorz i KOLCZYŃSKA Magdalena
1. Helena 9 rocz. śm i Stefan STOLARCZYK i ++ rodziców z obu stron
2.+ Kazimierz DOBRZENIECKI 3 rocz. śm o niebo

Niedziela 27.10. 2019
XXX Niedziela zwykła
7.30
9.00

Rozwój człowieka i ochrona życia
Jak podkreślił sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra
Apostoła ks. dr Maciej Będziński, Kościół na misjach
nie tylko głosi Ewangelię, ale także stawia na rozwój
człowieka i danej społeczności: buduje szkoły i szpitale, pomaga w obliczu klęsk żywiołowych, wspiera
ochronę życia, działa na rzecz powołań.
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Dlatego Papieskie Dzieła Misyjne z pozyskanych środków utrzymują także trzy seminaria misyjne w Madagaskarze, Peru i Mozambiku, wspierają także
struktury administracyjne w 17 krajach misyjnych,
które zamieszkuje blisko 2,5 mln katolików.

9.15
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00

Dokończenie na stronie 3

Za Joannę w 40 urodziny o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej
1. + Kazimiera i Tadeusz BOCHENEK i ++ z rodziny BOCHENEK i BARTNICKICH
2. za Karolinę i Mateusza w m-c po ślubie o potrzebne łaski
Za parafian.
1. O pokój, pojednanie i przebaczenie w rodzinie Piotra za przyczyną bł. Doroty z Mątew
2. za Renatę i Grzegorza w kolejną rocz. ślubu o potrzebne łaski i opiekę Maryji
W int Floriana w 1 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo. i opiekę M Bożej
1.+ Alina SZUTKOWSKA 28 rocz. śm i+ Józef KRZYŻYKOWSKI o niebo
2.+ Wojciech ŁYSKOWSKI 8 rocz. śm o łaskę zbawienia
1.++ 7 braci z rodziny LANGE o niebo
2. za Filipa i Agnieszkę w 3 rocz. ślubu o żywą wiarę i zdrowie dla całej rodziny
++ rodzice Jadwiga i Roman KREFT o życie wieczne
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Ukazała mu się w wielkim blasku postać
brzemiennej kobiety, która oznajmiła mu, że ma
wracać do domu, że urodził mu się syn i razem z jego
żoną czują się dobrze. Gdy dotarł do domu sprawdziły
się słowa powiedziane mu przez tajemniczą postać.
O tym zdarzeniu stolarz opowiedział oliwskim
cystersom, którzy dali temu wiarę, w dowód czego
postawili kapliczkę w miejscu objawień. Wieść obiegła
okolicę i często do kapliczki przychodzili wierni, głównie kobiety prosząc o potomstwo, bądź szczęśliwe rozwiązanie. Jak głosi legenda przynosiły one ze sobą
ziemię w woreczkach, z czego usypany został kopiec,
na którym obecnie wznosi się kapliczka. Otaczające
drzewa - lipy i modrzewia, wskazują wiek ok 250 lat.
Oprócz wieku drzew okalających kaplicę, innym argumentem potwierdzającym autentyczność czasu powstania Sanktuarium, jest umocowana na dachu kaplicy
(prawdopodobnie przeniesiona tu z pierwotnej drewnianej kaplicy) chorągiewka z wybitym monogramem
„MARYJA” i datą 1769.

Kolejnym sanktuarium w naszej najbliższej okolicy
jest Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Historia tego miejsca związana jest z pewnym zdarzeniem, które miało miejsce w XVIII w. Niedaleko Matemblewa mieszkał pewien stolarz z żoną.
Oczekiwali narodzin dziecka. Pewnego dnia, srogą
zimą, żona poczuła się gorzej i stolarz wyruszył do
Gdańska, by sprowadzić lekarza. Niestety kilkukilometrowa droga była trudna do przebycia
a warunki pogodowe ciągle się pogarszały. W pewnym momencie, jako, że był mocno wierzący,
upadając z sił, zaczął się modlić.
Strona 4

Figura Matki Bożej Brzemiennej pochodzi z II poł.
XVIII w. Wskazują na to cechy figury. Wykonana jest
z drzewa modrzewiowego, polichromowana rzeźba,
przedstawia postać brzemiennej niewiasty o wymiarach: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm. Figura ta
zwana jest także Madonną z Matemblewa lub apokaliptyczną, bowiem przedstawia postać Maryi, której
głowa opleciona jest gwiazdami a pod stopami
znajdują się księżyc, na którym Postać się opiera oraz
wąż, którego depcze. Ponadto brzemienność Maryi,
korona oraz lilia trzymana w dłoni wskazują na wielowymiarowość figury – prócz pokonania przez
Maryję szatana, wybrzmiewa przyjęcie pod Jej serce
Syna Bożego, czystość i niewinność a także
królowanie.
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Kapliczką opiekowali się zazwyczaj proboszczowie
z parafii w Matarni. Przyciągała mniejsze lub większe
liczby pielgrzymów. Rozkwit następuje w latach 60
XX w. za przyczyną ks. Kazimierza Krucza, proboszcza
parafii w Brętowie. Wychodząc naprzeciw potrzebom
wiernych odprawia w niedzielę i w maryjne święta,
Msze święte przy kapliczce. Za staraniem ks. Krucza
w 1964 roku uzyskano dla sanktuarium odpusty na
uroczystość Nawiedzenia NMP - 2 lipca i Macierzyństwa NMP - 11 października. Odtąd rok rocznie
przybywało do Matemblewa coraz więcej pielgrzymów. W roku milenium chrztu Polski w niedzielę 4 lipca 1966 przybyło ich około 15 tysięcy.

Wychodząc na przeciw potrzebom chrześcijańskich małżeństw, Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski ustanowił w 1994 roku przy
Sanktuarium Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej. W dekrecie, powołującym Centrum do istnienia, czytamy: „Niech Święta Rodzina, ikona i wzór
każdej ludzkiej rodziny, pomoże każdemu nawiedzającemu to Centrum postępować w duchu Nazaretu;
niech pomoże każdej rodzinie pogłębiać świadomość
własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele
przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i inne podejmowane tu działania.
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W latach 70-tych wybudowano dolną kaplicę, gdzie
umieszczono Najświętszy Sakrament, a także obrazy
przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii
sanktuarium. Umieszczono w pobliżu również stacje
Drogi Krzyżowej i Tajemnice Różańca. Od roku 1989r.
Matemblewo ustanowioną samodzielną parafią, po
wcześniej „wywalczonej” decyzji o budowie kościoła
i domu samotnej matki. Niewątpliwie ks. Krucz przyczynił się do rozkwitu Sanktuarium, które obecnie
przyciąga nadal wielu pielgrzymów z bliższych i dalszych zakątków kraju. Szczególnie Matce Bożej
oddają się w opiekę kobiety brzemienne oraz te,
które potomstwa pragną. Madonna Matemblewska
jest również uznana za patronkę rodzin.

Niech Maryja, Matka pięknej miłości i Józef,
Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim swą
stałą opieką”.Wiele konferencji, modlitw, warsztatów,
czuwań odbywa się w tym Sanktuarium, więc można
korzystać z dobrodziejstw tego miejsca w wieloraki
sposób.
Sanktuarium matemblewskie jest oddalone od
naszej parafii zaledwie kilka kilometrów. Można się
tam dostać spacerem przez piękne leśne dróżki. Jest
tam cudowne miejsce do modlitwy, a także miejsce
piknikowe do owocnego spędzenia czasu z rodziną.
Ewa Rola
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Pytania, które pomogą ci prosić Boga o przebaczenie za konkretne rzeczy:
Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Pan Bóg
jest moim dobrym Ojcem, a ja jego
dzieckiem? Że mnie kocha i dba o mnie,
że dał mi życie, moją rodzinę i cały świat,
który nas otacza?
Czy łatwo się zniechęcam, kiedy coś mi
nie wychodzi i mało liczę na pomoc Pana
Boga?
Czy co niedzielę jestem na Mszy Św.? Czy
spotykam się z Bogiem w codziennej
modlitwie i w sakramentach? Czy
przyjąłem sakramenty niegodnie, lub bez
należytego szacunku?

O czym myślę, gdy jestem sam: o innych, czy o sobie? Czy Pan Bóg jest
zadowolony ze wszystkiego, o czym
myślę?
Czy jestem kapryśny przy jedzeniu?
Czy jem tylko to, co mi smakuje i zostawiam to, na co nie mam ochoty?
Czy zdarza mi się marnować czas?
Czy za dużo gram na komputerze,
konsoli lub telefonie?

Czy traktuję moich rodziców z szacunkiem?
Czy traktuję nierówno moich przyjaciół?
Czy gardzę niektórymi kolegami? Czy
naśmiewam się z innych?

Czy często porównuję się z innymi?
Czy ulegam próżności uważając, że
jestem lepszy od innych?

Czy upieram się, by zawsze wyszło na
moje? Czy umiem zmienić zdanie i przyznać, że poprzednio nie miałem racji?

Czy chowam w sercu urazy, pretensje
czy nienawiść? Czy łatwo przebaczam?

Czy szanuję moje rzeczy, żeby się nie
niszczyły? Czy dbam o porządek na
biurku i w mojej szafie?

Czy ułatwiam moim kolegom naukę,
czy raczej przeszkadzam im w tym?
Czy często przerywam naukę i marnuję czas?

Czy zabrałem komuś coś, co do mnie nie
należy lub wyrządziłem jakąś szkodę?
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Wiara porównywalna z ziarnem gorczycy jest wiarą, która nie jest pyszna i pewna siebie, nie udaje, że
jest się wielkim wierzącym, nie czyni wiele razy różnych błazeństw, nie, ale jest to wiara, która
w swojej pokorze odczuwa wielką potrzebę Boga i, w swej małości, z całkowitym zaufaniem powierza
się Jemu. Jest to wiara dająca nam umiejętność patrzenia z nadzieją na zmienne koleje życia,
pomagającą nam zaakceptować także porażki, cierpienia, wiedząc, że zło nigdy nie ma i nie będzie
miało ostatniego słowa.

Dokończenie ze strony 2
Dzieła Misyjne powstały na początku XIX w. W latach dwudziestych XX w. zostały podniesione
do rangi "papieskich" i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest
budzenie świadomości misyjnej.

Czy zawsze jestem szczery w spowiedzi?
Czy łatwo mówię o wadach innych
osób? Czy ich krytykuję? Czy
powtarzam plotki?

Czy chętnie pożyczam swoje rzeczy, czy
raczej szukam sposobu, by odmówić?
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Czy bywam leniwy przy wypełnianiu
swoich obowiązków – nauki, zadań
domowych itp.? Czy często spóźniam
się do szkoły?

Ogólnoświatowe
uczestnictwo

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14
kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku
obchodzony jest w przedostatnią niedzielę
października we wszystkich diecezjach i parafiach na
świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym
Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany
również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały
tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny
obchodzimy po raz 92.
Specyfikę Światowego Dnia Misyjnego stanowi
fakt, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie niezależnie od swojego bogactwa lub ubóstwa
personalnego, duchowego czy materialnego solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.
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