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Litania do Świętego Kaspra
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie , elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże , zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Św. Kasprze, apostole i misjonarzu Przenajdroższej Krwi,
módl się za nami
Św. Kasprze, świadku Boskiego Baranka,
Św. Kasprze, niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny,
Św. Kasprze, wytrwale wzywający grzeszników do nawrócenia,
Św. Kasprze, przemożny głosicielu pokuty,
Św. Kasprze, ofiarny głosicielu Chrystusa Ukrzyżowanego,
Św. Kasprze, pogromco sekciarzy,
Św. Kasprze, apostole brygantów,
Św. Kasprze, pracowniku winnicy Pańskiej,
Św. Kasprze, szafarzu pojednania,
Św. Kasprze, gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz,
Św. Kasprze, wielki apostole miłosierdzia,
Św. Kasprze, czyniący cuda,
Św. Kasprze, wierny synu Kościoła katolickiego,
Św. Kasprze, miłośniku prześladowanego Kościoła,
Św. Kasprze, obrońco Ojca Świętego,
Św. Kasprze, święty założycielu,
Św. Kasprze, przesławny kapłanie i spowiedniku,

Św. Kasprze, wzorze cnót Kapłańskich,
Św. Kasprze, nasz ukochany obrońco,
Św. Kasprze, aniele światła i pokoju,
Św. Kasprze, nasz orędowniku przy tronie miłosierdzia,
Św. Kasprze, wierny synu Kościoła katolickiego,
Św. Kasprze, miłośniku prześladowanego Kościoła,
Św. Kasprze, obrońco Ojca Świętego,
Św. Kasprze, święty założycielu,
Św. Kasprze, przesławny kapłanie i spowiedniku,
Św. Kasprze, wzorze cnót Kapłańskich,
Św. Kasprze, nasz ukochany obrońco,
Św. Kasprze, aniele światła i pokoju,
Św. Kasprze, nasz orędowniku przy tronie miłosierdzia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, św. Kasprze,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Boże nasz Ojcze, Ty ustanowiłeś św. Kaspra kapłanem i przesławnym
apostołem Przenajdroższej Krwi Twojego Syna. Przez jego wstawiennictwo spraw, prosimy Cię abyśmy doświadczyli obfitych owoców
Ceny naszego zbawienia. Prosimy o to przez Chrystusa, Twego syna, a naszego Pana i Boga, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W poniedziałek Ruch Rodzin Nazaretańckich zaprasza
po wieczornej Eucharystii na adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji, natomiast o g. 19.00 w Bibliotece spotkanie Bractwa św. Pawła. Krąg biblijny w piątek o g. 18.30 w Bibliotece.
2. W środę o g. 17.30 różaniec, w piątek adoracja
Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji, koronka do
Bożego Miłosierdzia o g. 15.00, różaniec w intencji pokoju
o 17.15.
3. Chór parafialny zaprasza wszystkich chcących dołączyć
do zespołu na spotkanie w środę o g. 19.00 do dolnego
kościoła.
4. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej Ruch Lednicki w piątek o g. 19.00 w kawiarence.
5. Przypominamy, że od 1 października w Jasieńskiej
Kawce rozpoczyna się II edycja Kursu Alfa - jedenastu
spotkań na temat chrześcijaństwa dla wszystkich, którzy
chcieliby odnowić wiarę, rozbudzić ją lub po prostu
poszukują odpowiedzi na pytania o Boga i Kościół.

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

6. W przyszłą niedzielę, 29 września, na g. 19.00 do dolnego
kościoła zapraszamy małżonków na wspólną modlitwę i katechezę na temat wpływu grzechu pierworodnego na małżeństwo. Po spotkaniu dyskusja na ten temat w Bibliotece.
7. W niedzielę, 6. października w naszej wspólnocie będziemy
gościć Pana Grzegorza Miecznikowskiego, który będzie po każdej Mszy św. dzielił się doświadczeniem spotkania z Bogiem
uzdrawiającym. Tego dnia po Eucharystii o g. 18.00 zapraszamy na adorację, z modlitwą uwielbienia. Więcej informacji
na plakatach.
8. W niedzielę, 13 października o g. 19.00 w dolnym kościele
spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania. Pierwsza katecheza dla młodzieży, w środę 2. października o g.19.30 w kawiarence parafialnej.
9. Ks. Proboszcz poszukuje nauczycieli religii do pracy w szkole. Więcej informacji u ks. Proboszcza
10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok
2020.
11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: Gościa
Niedzielnego, Galilei oraz o zabranie 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 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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XXV
NIEDZIELA
ZWYKŁA

I czytanie: Am 8, 4-7

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Psalm:

Ps 113, 1-2.4-6.7-8

Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

II czytanie: 1 Tm 2, 1-8

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

potop był naprawdę?

Zapraszamy na spotkania

Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników

Ewangelia: Łk 16, 1-13
Rok liturgiczny C/I

Czy

KRĘGU BIBLIJNEGO

Biblioteka parafialna, piątki g.18.30

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 23 września: wspomnienie obowiązkowe Świętego Pio Pietrelciny, prezbitera
Piątek, 27 września: wspomnienie obowiązkowe Świętego Wincentego a Paolo, prezbitera
Sobota, 28 września: wspomnienie obowiązkowe Świętego Wacława, męczennika

Z Ewangelii według św. Łukasza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę,
którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł
być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro mój pan
pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby
mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu". Przywołał więc
do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien
mojemu panu?". Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje
zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty,
ile jesteś winien?". Ten odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje
zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: "Zyskujcie sobie
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do
wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał,
a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.

KOMENTARZ:
Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów
codziennego życia. Dzisiaj Pan
Bóg pyta nas o nasze odniesienie
do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo,
wyzysk, chciwość nie pozostaną
bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę
z twego zarządu. Póki mamy czas,
możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie
ludziom, możemy liczyć, że i Bóg
nam je okaże.

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość,
która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
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Święty Kasper del Bufalo
Miesiąc październik miesiącem obchodów Świętego Kaspra del Bufalo
Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

Błogosławieństwa „są jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie pytanie:
«Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?» - odpowiedź jest prosta: trzeba, aby każdy na swój sposób czynił
to, co mówi Jezus głosząc błogosławieństwa. W nich naszkicowane jest oblicze Mistrza, do którego ukazywania
w życiu codziennym jesteśmy powołani”

Adhortacja apostolska. Gaudete et exsultate, 63

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 23.09.2019

Wtorek 24.09.2019

8.00 1. †Edmund PIKULSKI (XXIII)
8.00
2. ††Dziadkowie: Franciszek i Feliksa
18.00 1. †Jan PLATA (XXIII)
18.00
2. †Stefan LESNER w 10. rocznicę śmierci.
3. W intencji Emilii i Krzysztofa z okazji 1. rocznicy ślubu
z prośbą o potrzebne łaski.

Środa 25. 09. 2019
1. Edmund PIKULSKI (XXV)
2. W intencji Katarzyny. O szczęśliwie rozwiązanie.
18.00 1. W intencji Jasia z okazji 4. rocznicy urodzin. O Boże
błogosławieństwo i op. Maryi.
2. †Jan PLATA (XXV)
3. †Antoni BIELONKO oraz †† z rodziny.
8.00

Piątek 27. 09. 2019
1. †Edmund PIKULSKI (XXVII)
2. W intencji parafian.
18.00 1. †Jan PLATA (XXVII)
2. O zdrowie i Boże błog., dla Magdaleny i Krzysztofa z
okazji 7. r. ślubu oraz córki Marysi.
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała i Weroniki w
5. rocznicę ślubu.
4. W intencji nowożeńców: Macieja i Marty w miesiąc
po ślubie.
8.00

1. †Edmund PIKULSKI (XXIV)
1. †Mateusz MERCHEL
2. †Jan PLATA (XXIV)
3. ††Zbigniew SMOLEŃ oraz krewni.
4. †Gerard w dniu imienin oraz za dusze w czyśćcu.

Czwartek 26.09. 2019
8.00

1. Jan PLATA (XXVI)

18.00

1. †Mąż Stanisław ZINCZUK.
2. †Edmund PIKULSKI (XXVI)
3. ††Helena, Franciszek oraz †† z rodziny.

Sobota 28. 09. 2019
8.00
15.00
16.30
18.00

1. †Jan PLATA (XXVIII)
2. †Edmund PIKULSKI (XXVIII)
Msza ślubna: Zuzanna Sobczak i Piotr Ryżyński.
Msza ślubna: Karolina Manikowska i Mateusz
Biskupski.
1. †Wojciech KAIM w 46. rocznicę śmierci oraz
††krewni
2. W intencji nowożeńców Dariusza i Agnieszki w
miesiąc po ślubie.

Niedziela 29.09. 2019
XXV Niedziela zwykła
7.30
9.00
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00
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††Danuta i Alfons.
1. †Edmund PIKULSKI (XXIX)
2. †Bronisław KISTOWSKI w 18. r. śmierci.
†Jan CIPKOWSKI.
W intencji Rafaela w dniu imenin-dziękczynno-błagalna. O Boże błog. i opiekę za wstawiennictwem Archaniołów.
1. †Jan PLATA (XXIX)
2. ††Monika, Józef BONJA, ††Janina i Wilhelm PASZEK oraz †Jan GÓRSKI
1. †Henryk ŚWITLIK
2. W intencji Julii z okazji urodzin. O potrzebne łaski dla Niej i całej Rodziny.
1. †Bogusław NIEZNALSKI.
2. †Romuald NIEWIAROWSKI w 25 r. śmierci oraz †Piotr WANTOCH-REKOWSKI.

Kasper urodził się 6 stycznia 1786 r. w Rzymie, ochrzczony
został dzień później w rzymskim kościele San Mar-tino ai Monti.
6 sierpnia 1787 r. przyjął w domu bierzmowanie z powodu groźby śmierci. W 1788 r. został uzdrowiony z choroby oczu za
wstawiennictwem św. Franciszka Ksawerego.
Ojciec Kaspra, Antoni, był kucharzem, matka - Anuncjata z domu Quartieroni - zajmowała się synem, ponieważ był chorowity.
Od najmłodszych lat często przebywał w kościele, a zapał, z
jakim poznawał prawdy wiary sprawił, że zyskał przydomek
"małego apostoła Rzymu". Chciał być misjonarzem. Gdy miał
dziewiętnaście lat, został przełożonym nowej szkoły katechetycznej przy Santa Maria del Pianto. Często przemawiał w kościołach i na placach Rzymu, mówił jasnym i prostym językiem.
Zajmował się też ewangelizacją prostych, biednych ludzi z wiosek. Ze szczególną miłością opiekował się obłożnie chorymi w
hospicjach i szpitalach.
W latach 1797-1808 studiował w Collegium Romanum w Rzymie od pierwszego kursu łaciny aż do ukończenia teologii. Dnia
31 lipca 1808 r. otrzymał święcenia kapłańskie w kościele
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Montecitorio i został mianowany kanonikiem przy bazylice San Marco.
Otaczał opieką wiernych w ubogich dzielnicach miasta. Gdy
Napoleon zajął Rzym i deportował papieża, a od kapłanów zażądał złożenia przysięgi na wierność sobie, Kasper, kierując się
wiernością Ojcu Świętemu, 13 czerwca 1810 r. odmówił złożenia
przysięgi. Został za to zesłany do Piacenzy, a później do Bolonii.
13 września 1812 r. został uwięziony w San Giovanni in Monte,
w Bolonii, za powtórne odmówienie złożenia przysięgi na wierność Napoleonowi. 12 stycznia 1813 r. przewieziono go do wię-

zienia w Imoli. Gdy 16 maja 1813 r. po raz trzeci odmówił złożenia przysięgi, został przewieziony do fortecy w Lugo, a 10 grudnia skazano go na wyjazd na Korsykę.
W lutym 1814 r., po czterech latach wygnania i niewoli,
Kasper wrócił do Rzymu. Liczył na to, że teraz za przykładem św.
Franciszka Ksawerego, którego chciał naśladować, zostanie
misjonarzem. Jednak wówczas powierzono mu, wraz z grupą
księży i za zgodą papieża, głoszenie nauk rekolekcyjnych i misji
ludowych na terenie Włoch. Chciał wstąpić do jezuitów, ale jego
spowiednik i przewodnik duchowy poradził mu, by założył
własny zakon. Ponieważ chciał przybliżyć wiernym tajemnicę
Krwi Chrystusa, założył, wraz z trzema towarzyszami,
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Miało to miejsce w
opactwie w San Felice w Giano, w dniu Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 1815 r. Bardzo szybko
papież Pius VII zaakceptował nazwę i to on ofiarował pierwszą
siedzibę.
W styczniu 1821 r. Kasper wstawił się u papieża w sprawie
ocalenia miasta Sonnino, które miało być ukarane z powodu istniejącego tam rozboju. Dlatego Pius VII powierzył mu uzdrowienie moralne całej prowincji dotkniętej bandyckimi napadami. W czasie swojej posługi Kasper mocno naraził się karbonariuszom, których zwalczał. Oskarżano go nawet przed papieżem. Reakcję papieża Leona XII, który w rezultacie pomówień
wycofał udzielone pełnomocnictwa i gotów był rozwiązać
założoną przez Kaspra kongregację, zniósł z pokorą i w rezultacie
niebawem mógł znowu podjąć przerwaną działalność. 15 sierpnia 1825 r. papież zorientował się, że oskarżenia skierowane
przeciwko Kasprowi były fałszywe. W lutym następnego roku
chciał go nominować na biskupa, internuncjusza w Brazylii, ale
Kasper odmówił przyjęcia tej godności. Pozostał w Rzymie i pracował w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a w październiku
1826 r. wrócił do pracy w swoim zgromadzeniu. W 1834 r.
pomógł św. Marii de Mattias założyć Zgromadzenie Sióstr
Adoratorek Krwi Chrystusa.
W dwa lata później był już tak wyczerpany, że musiał zmniejszyć swoją aktywność. Jednak gdy w grudniu 1837 r. dowiedział
się, że w Rzymie wybuchła epidemia cholery, pośpieszył do miasta, by nieść posługę kapłańską wśród umierających na ulicach.
Głosił dla nich ostatnie nauki rekolekcyjne.
Gdy sam zachorował, 27 grudnia 1837 r. w Albano otrzymał
sakrament namaszczenia chorych, a dzień później zmarł. Pochowano go w kościele San Paolo w Albano.
Beatyfikował go w bazylice św. Piotra w Rzymie papież Pius X
dnia 18 grudnia 1904 r., a kanonizował pięćdziesiąt lat później
w 1954 r. papież Pius XII.
Papież Jan XXIII ogłosił go "prawdziwym i największym
apostołem Przenajdroższej Krwi Chrystusa".
Święty Kasper uznawany jest za jednego z patronów osób
cierpiących na choroby nowotworowe.
Animator Diecezjalny
Lucyna Witek
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