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Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a
Uczta mesjańska

XXVIII
NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok A, II

Psalm: Ps 23 (22)
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Drugie czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Ewangelia: Mt 22, 1-10
Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według
Świętego Mateusza

pochwycili jego sługi i znieważywszy,
pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał
Jezus w przypowieściach mówił do swe wojska i kazał wytracić owych
arcykapłanów i starszych ludu: zabójców, a miasto ich spalić.
«Królestwo niebieskie podobne jest do Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta
króla, który wyprawił ucztę weselną weselna wprawdzie jest gotowa, lecz
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi,
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
ci nie chcieli przyjść.
wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci
Posłał jeszcze raz inne sługi z
poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich,
Oto przygotowałem moją ucztę; woły i których napotkali: złych i dobrych. I sala
tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest weselna zapełniła się biesiadnikami.
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni
zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje
pole, drugi do swego kupiectwa, a inni

INTENCJE MSZALNE
12 – 18. 10. 2020 r.
XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
PONIEDZIAŁEK 12. 10
6.30
8.00
18:00

1. ++Franciszek i Anna KOLK oraz Kazimierz, Barbara, Jan.
2. O łaskę zdrowia dla TADEUSZA.
1. +Jan ADAMCZYK (XII)
2. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla żony Reginy.
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XII)
2. +Marcin IGRAS z okazji rocznicy śmierci.
3. +KUBUŚ w miesiąc po pogrzebie.
4. O Boże błog., potrzebne łaski dla PATRYCJI z okazji 22. rocznicy urodzin.

WTOREK 13. 10
Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
Dzień Fatimski
6.30
8.00
18:00

1. +Edward.
2. O łaskę zdrowia dla PIOTRUSIA i potrzebne łaski.
1. +Jan ADAMCZYK (XIII)
2. Dziękczynno – błagalna z okazji 74. rocznicy urodzin OJCA STANISŁAWA.
1. O większą gorliwość dla członków Żywego Różańca – intencja od Wspólnoty
Żywego Różańca
2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XIII)
3. O wypełnienie woli Bożej dla IRENY.
4. +Edward SZCZERBA.

ŚRODA 14.10
6:30
8.00
18:00

Dziękczynno – błagalna w intencji córki Pauliny.
1. + ks. Janusz SAJNÓG.
2. O łaskę zdrowia dla mamy Anny i mamy Małgorzaty oraz o potrzebne łaski.
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XIV)
2. +Jan ADAMCZYK (XIV)
3. Dziękczynno – błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie dla
IRENY, ZDZISŁAWA w rocznicę ślubu.

CZWARTEK 15.10
Świętej Teresy od Jezusa, dziewiczy i doktora Kościoła.
6.30
8.00
18:00

++ z RODZINY: KATAROWICZ, TROCKICH, MYSZKÓW i MIOTKÓW.
1. +Jan ADAMCZYK (XV)
2. ++Jadwiga KORTAS, Jan i Lucyna.
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XV)
2. ++ RODZICE z obojga stron: Józef, Józefa (k), Marianna, Antoni.
3. +Maria GARNEK z okazji 18. rocznicy śmierci.

PIĄTEK 16.10
Świętej Jadwigi Śląskiej
6.30
8.00

18:00

+Stefan SMOK.
1. +Jan ADAMCZYK (XVI)
2. ++Marianna, Bronisław KANIGOWSCY oraz Stefan i Krystyna BARANOWSCY, Teresa
i Zygmunt DŁONIAK i Bronisław BARTKOWSKI.
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XVI)
2. +Krzysztof RADZIK w 4. rocznicę śmierci.
3. +Arkadiusz SADOWSKI w 10. miesiąc po śmierci oraz ++Rodzice: Wanda i Eligiusz.
4. +Ludwik w 16. r. śmierci oraz 3. miesiąc po śmierci Jadwigi.

SOBOTA 17.10
Świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
6:30
8:00
15.00
18:00

W intencji Parafii.
+Katarzyna SZCZERBOWSKA (XVII)
ŚLUB: KAMIŃSKI Bartosz i WASZCZYK Ewa.
1. +Wojciech ZIEMANN
2. +Jan ADAMCZYK (XVII)
3. O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Wojciecha, dziekczynna za otrzymane łaski, z
prośbą o opiekę Maryi, zdrowie i Boże błogosławieńśtwo.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
18. 10
7:30
9:00
10:30

11.00
12:00
13:15

18:00

1. +ZOFIA w 100. urodziny.
2. ++Alfons KREFT i Danuta NIEMCZYK
1. +Katarzyna SZCZERBOWSKA (XVIII)
2. ++ADAM, TOMASZ i WOJCIECH
1. +Janusz REICH w 2. rocznicę śmierci.
2. W intencji Marty o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski
w podejmowaniu decyzji.
O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa DAMPS w 70. rocznicę urodzin.
1.++ Bracia z rodziny LANGE
2. +Marta JĘDRASZEK – HABACIŃSKA w 30. dzień po śmierci.
W 1. rocznicę powstania ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO ZWIĄZKU PODHALAN w Polsce, z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej Ludźmierskiej i o Boże
błogosławieństwo.
1. +Jan ADAMCZYK (XVIII)
2. W intencji Moniki, Lilianny i wnuczki Agatki, o opiekę Maryi, zdrowie i potrzebne łaski.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach św.
Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Komunia święta na rękę udzielana jest w
naszym kościele od strony chrzcielnicy.
1. Przeżywamy dziś XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W dniu dzisiejszym przy
wyjściu z kościoła można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z
okazji Dnia Papieskiego zapraszamy także na wystawę okolicznościowych medali
poświęconych św. Janowi Pawłowi II. Wystawa, którą przygotował P. Edward Szlejter została
ustawiona za ławkami.

2. W dniu dzisiejszym, na koniec Mszy Św.
kandydaci do bierzmowania, rozdają kartki z
prośbą o „duchową adopcję” – modlitewne
wsparcie na czas przygotowania do sakramentu
bierzmowania. Prosimy o przyjęcie dzieła
modlitwy.
3. Trwamy w październiku – miesiącu Różańca
Świętego. W naszym kościele nabożeństwa
różańcowe
codziennie
o godz. 17:30 dla dorosłych, dzieci zapraszamy
w poniedziałek, środę, piątek o godz.17:00. W
każdą
sobotę
października
modlitwa
różańcowa przy Krzyżu (przy skrzyżowaniu ul.
Kartuskiej i Źródlanej) o godz. 17:00.
4. Zapraszamy młodzież od klas 7 i 8 szkoły
podstawowej oraz młodzież szkół średnich na
spotkanie do kawiarenki parafialnej we wtorek
na godz. 19.00
5. W środę o godz. 19.00 w harcówce, katecheza
dla młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania, spotkanie dla grupy
I i II
6.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich
mężczyzn, którzy chcieliby uczestniczyć w
męskiej formacji katolickiej, pogłębiając swoją
relację z Jezusem na spotkania Bractwa św.
Pawła w środy o godz. 19.00 do kawiarenki.
7. Zapraszamy studentów i młodzież pracującą
na spotkanie grupy akademickiej w najbliższy
czwartek
(15
X)
o godz. 19.00 do biblioteki (wejście od strony
biura parafialnego).
8. W piątek po wieczornej Mszy św. w dolnym
kościele
spotkanie
Wspólnoty
Różańca
Rodziców. W programie: krótka konferencja,
adoracja Najświętszego Sakramentu oraz
spotkanie przy kawie w kawiarence parafialnej.
Zachęcamy aby kolejni rodzice włączyli się w
dzieło modlitwy za swoje dzieci. Do
utworzenia III róży brakuje kilka osób.
Zapraszamy!
9. Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godz.
9.00 w kawiarence parafialnej. Zapraszamy
chłopców od 3. klasy szkoły podstawowej do
włączenia
się
we
Wspólnotę
Służby
Liturgicznej
naszej
parafii.
Bielanki
zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 9.00
do biblioteki.
10.
W najbliższym tygodniu przeżywać
będziemy:
we wtorek (13.10) wspomnienie św. Honorata

Koźmińskiego, kapłana, tego dnia przeżywać
będziemy 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. Ofiary
zbierane podczas Mszy Św. będą przeznaczone
na kwiaty do kościoła.
w czwartek (15.10) wspomnienie Św. Teresy od
Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
w piątek (16.10) wspomnienie św. Jadwigi
Śląskiej, 42. Rocznica wyboru Jana Pawła II
w sobotę (17.10) wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
11. Za tydzień podczas Mszy Św. o godz. 13:15
będziemy dziękować Panu Bogu z okazji 1
rocznicy powstania Związku Podhalan w
Polsce, oddział w Gdańsku. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.
12. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary
składane na funkcjonowanie naszej parafii,
szczególnie za te złożone dzisiaj na tacę
inwestycyjną. Ofiary na realizację planowanych
inwestycji można składać także na konto
parafialne i do skarbony umieszczonej przy
drzwiach kościoła.
13. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej
pamięci w modlitwie za zmarłych. Wyrazem
naszej miłości do tych, którzy już od nas
odeszli, a także wyrazem wiary w życie wieczne
są
tradycyjne
wypominki.
Kartki
na
wypominki zostały wystawione przy wyjściach
z kościoła. Prosimy o czytelne wypisywanie
imion i nazwisk zmarłych. Wypominki można
składać w zakrystii, biurze parafialnym oraz do
skrzynki ustawionej przy wyjściu z kościoła.
Ofiary złożone przy tej okazji zostaną
przeznaczone na cele inwestycyjne.
14. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela,
Gość niedzielny z filmem „Ziemia Maryi” oraz
nasz parafialny biuletyn.
15. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu
naszych
drogich
zmarłych:
zmarłych
proboszczów naszej parafii, budowniczych i
dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z
naszych rodzin, śp. Urszulę Chomentowską
którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu:
wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

