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XXXI  

NIEDZIELA ZWYKŁA 
Rok A, II 

Uroczystość  

Wszystkich Świętych 

 

 

Pierwsze czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14 
Wielki tłum zbawionych 

 

Psalm: Ps 24, 1-2 
Oto lud wierny, szukający Boga 

 

Drugie czytanie: 1 J 3, 1-3 
Ujrzymy Boga takim, jaki jest 

 

 Słowa Ewangelii według  Świętego Mateusza: 
 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 

przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje 

usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 

będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują 

was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego 

powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza 

nagroda w niebie». 

 

Komentarz: 

 

Oby łaską uroczystości Wszystkich Świętych było 

znów obudzone „marzenie”, by stawać się świętym 

i móc przynależeć do „wielkiego tłumu, którego nikt 

nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków, stojącego przed tronem 

i przed Barankiem”. Syn Boży stał się jednym z nas 

właśnie po to, żeby ulotne marzenia o radykalnej 

odmianie obecnego życia i pełni szczęścia przybrały 

kształt „płomienia wielkich pragnień”, które 

w określonym dniu i godzinie (śmierci) przejdą 

w doskonałe spełnienie. A piękne imię tego spełnienia 

brzmi: Niebo, królestwo Boże – pocieszenie, nasycenie 

sprawiedliwością i miłosierdziem, oglądanie Boga, 

bycie synem Bożym.  

 



INTENCJE MSZALNE 

02 – 08.11.2020 

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

  PONIEDZIAŁEK 02.11 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

6.30 +Leszek ADAMCZYK (II) 

8.00 1. ++ z RODZINY: HENIG, ZYGMUNTOWICZ, STONISKICH i HOPPE 

2. ++ z RODZICE z obojga stron, oraz +Feliks ŻURAWSKI 

9.00 W intencji zmarłych Parafian. 

18:00 1. +SYN DARIUSZ w 3. rocznicę śmierci. 
2. ++ z naszej parafii – o radość zycia wiecznego. 
3. +Józef w 30. rocznicę śmierci oraz +Joanna BROWARCZYK. 
4. +BRONISŁAWA (k), STANISŁAW, STANISŁAWA (k), Józef (m) 

19.00 Msza święta zbiorowa w intencji zmarłych 

WTOREK 03.11 

6.30 ++ z RODZIN: BREZA, KROPIDŁOWSKICH, DAMRAT, GAPA oraz ++ przyjaciele i 
znajomi. 

8.00 1. ++RODZICE: Władysław i Gertruda 

2. +Leszek ADAMCZYK (III) 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (III) 

2. ++BRACIA TADEUSZ, BOGDAN, ALFRED oraz ++RODZICE oraz 
DZIADKOWIE z obojga stron 

3. ++ROZALIA i FRANCISZEK, GERTRUDA oraz ++ z RODZINY. 
4. ++Waldemar BENEDA w 38. r. śmierci oraz ++ z obojga stron. 

ŚRODA 04.11 

Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza, biskupa 

6:30 ++Rafał, Eugeniusz i Irena KONTEK 

8.00 1. +Leszek ADAMCZYK (IV) 

2. O udaną operację, zdrowie, dobry przebieg leczenia dla AGNIESZKI oraz o opiekę                      
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 
3. +Urszula CHOMENTOWSKA 

18:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (IV) 

2. ++Wacław i Maria BRANDT oraz ++Anna i Hanna BRANDT. 

CZWARTEK 05.11 

I czwartek miesiąca 

6.30 +Witold NIEŻURAWSKI 

8.00 1. +Leon STUBIŃSKI 

2. +Czesława (k) w 13. rocznicę śmierci. 

18:00 1. +Maria SANIEWSKA w 7. rocznicę śmierci. 
2. +Henryk BIAŁCZAK (V) 

3. +Leszczek ADAMCZYK (V) 

4. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski                          
dla ANTOSIA w 1. rocznicę urodzin. 



 

PIĄTEK 06.11 

I piątek miesiąca 

6.30 W intencji dusz w czyśćcu 

8.00 1. +Leszek ADAMCZYK (VI) 

2. +Karol KAIM oraz +Ryszard i Wojciech JANIAK. 

18:00 1. ++ z RODZINY STEMPA, SIKORSKICH, DZIĘGOWSKICH i HEBEL. 
2. +Henryk BIAŁCZAK (VI) 

3. Dziękczynna z okazji 1. rocznicy urodzin dziecka z prośbą o Boże 
błogosławieństwo                   i potrzebne łaski 

4. W intencji wszystkich zmarłych z rodziny. 

 SOBOTA 07.11  

I sobota miesiąca 

6:30 W intencji Parafii. 

8:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (VII) 

2. O Boże błogosławieństwo dla ZUZI z okazji 4. rocznicy urodzin oraz o 
potrzebne łaski dla Jej rodziców. 
3. ++RODZICE Z OBOJGA STRON: Leonia, Ludwik, Katarzyna, Jan                                       
oraz ich rodzeństwo oraz ++ z rodziny KAIM i SOŁTYS 

18:00 1. W intencji bliskich zmarłych z naszej parafii oraz zmarli kapłani 

2. +Sabina oraz ++z rodziny. 
3. +Leszek ADAMCZYK (VII) 

  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

08.11 

7:30 1. +BRAT Roman i ++ zmarli z rodziny: DAWCZAKÓW i 
CICHOLEWSKICH. 
2. O Boże błog., opiekę Maryi dla Mikołaja, Wiktorii, Rafała i Andrzeja 

9:00 1. +Henryk BIAŁCZAK (VIII) 

2. ++Helena, Ryszard, Jadwiga, Leszek i Elżbieta 

10:30 +Katarzyna SZCZERBOWSKA w 6 miesiąc po śmieci. 

11.00 +Feliks ŁUKASIK w 34. rocznicę śmierci oraz ++ rodzice, rodzeństwo, 
bratanek Stanisław i Irena – o radość wieczną. 

12:00 +Danuta oraz ++ rodzice z obojga stron. 

13:15 1. Dziękczynna w 100. rocznicę urodzin mamy Marianny z prośbą o dlasze 
łaski, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz o opiekę Maryi. 
2. Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Świętej Rodziny dla JÓZIA z okazji 1. rocznicy urodzin. 
3. W intencji Bernarda CZERNIEWICZ z okazji 80. rocznicy urodzin. 

18:00 1. +Leszek ADAMCZYK (VII) 

2. O Boże błogosławieństwo w prowadzonej przez Sylwestra działalności 
gospodarczej. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Ojciec Święty Franciszek w związku z trwającą 

pandemią wydłużył możliwość uzyskania odpustu 

zupełnego z oktawy Wszystkich Świętych na cały listopad, 

który wolno ofiarować za zmarłego, pod następującymi 

warunkami: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii 

Świętej, nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i w 

intencjach Ojca Świętego – Ojcze nasz i Wierzę w Boga. 

Osoby, które nie będą mogły z różnych powodów w tym 

czasie wyjść z domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny, 

odmawiając przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej 

jedną z modlitw: Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za 

zmarłych, różaniec lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ze 

względu na zamknięte cmentarze 1 i 2 listopada można 

uzyskać odpust nawiedzając pobożnie kościół, kaplicę lub 

miejsce kultu odmawiając tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w 

Boga”. 

2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. 

Dzień Zaduszny). Msze święte w naszym kościele o godz. 

6.30; 8.00; 9.00; 18.00; 19.00. O godzinie 9:00 modlić się 

będziemy za wszystkich zmarłych z naszej parafii, którzy 

odeszli do wieczności w minionym roku (od 1 listopada 

2019 r.). Na godz. 19:00 natomiast zapraszamy na Mszę 

Świętą zbiorową za zmarłych. Intencje na Mszę Św. 

zbiorową można przynosić przed jej rozpoczęciem do 

zakrystii. Zachęcamy aby na tę Mszę Św. przynieść 

zapalone znicze, które po zakończonej modlitwie ustawimy 

przy krzyżu misyjnym. Spowiedź tego dnia 30 min. przed 

każdą Mszą Św. Od jutra (2.11) rozpoczynamy także 

modlitwę różańcową połączona z wypominkami za 

zmarłych. Wypominki będziemy odmawiać codziennie do 8 

listopada włącznie po wieczornej Mszy Świętej. Kartki na 

wypominki zostały wystawione przy wyjściach z kościoła. 

Prosimy o czytelne wypisywanie imion i nazwisk 

zmarłych. Wypominki prosimy składać do dnia 

dzisiejszego: wypominki jednorazowe – listopadowe można 

składać do skrzynki ustawionej za ławkami; wypominki 

roczne prosimy składać w zakrystii lub w biurze 

parafialnym. Wypominki roczne rozpoczną się w następną 

niedzielę (8.11) i będą trwały do ostatniej niedzieli 

października 2021 roku. Ofiary złożone przy tej okazji 

zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne realizowane w 

naszej parafii. 

3. Zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w 

ogólnopolskiej akcji modlitewnej „Różaniec do granic 

nieba”. Od dnia dzisiejszego (1 listopada) do 8 listopada 

włącznie zapraszamy do codziennego odmawiania 

modlitwy pokutnej, różańca świętego przed Najświętszym 

Sakramentem o godz. 20:30 zakończonej Apelem 

Jasnogórskim. Dodatkowo przez osiem dni oktawy, 

zachęcamy do ofiarowania odpustu zupełnego za dusze 

zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy przeciwko 

życiu. Ze względu na wypominki i adorację o godz. 20:30 

wyjątkowo w środę nie odbędzie się Lectio Divina. 

4. Osoby, które ze względu na panującą epidemię nie mogą 

udać się na groby swoich bliskich na gdańskich cmentarzach, 

mogą zgłosić prośbę o zaopiekowanie się grobem. Grupa 

akademicka naszej parafii jest gotowa i chętna pomóc w 

obecnej sytuacji 

5. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:                             

w środę (4.11) wspomnienie św. Karola Boromeusza, w tym 

tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, I 

piątek i I sobota miesiąca. Z okazji I czwartku 

miesiąca zapraszamy na wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i modlitwę o powołania kapłańskie na godz. 

17.00, w I piątek miesiąca spowiedź pierwszopiątkowa od 

godz. 17.00 w górnym kościele. Nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o godz. 18:00. 

W I sobotę miesiąca Wspólnota Żywego Różańca zaprasza 

na wspólną modlitwę różańcową na godz. 17.15 w  górnym 

kościele. W tych dniach kapłani odwiedzą swoich chorych z 

posługą sakramentalną. 

6. Bardzo dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym, za 

obecność na nabożeństwach różańcowych. Podziękowanie 

kierujemy szczególnie do Wspólnoty Żywego Różańca naszej 

parafii, która prowadziła modlitwę. W listopadzie dyżur 

modlitewny przejmuje róża pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela. 

7. Zapraszamy wszystkich parafian do uporządkowania 

terenu wokół naszego kościoła w przyszłą sobotę na godz. 

13:00. Spotykamy się przy Krzyżu. Prosimy o zabranie grabi 

do liści. 

8. W związku z ostatnimi protestami trwającymi min. w 

Gdańsku a przy tym dewastacji elewacji świątyń, pomników, 

miejsc naszej świętej wiary, aktów wandalizmu, co miało 

także miejsce w ostatnią niedzielę w naszym kościele oraz 

zakłócania porządku podczas nabożeństw, bardzo prosimy 

wszystkich parafian o czujność i gotowość ochrony. Prosimy 

także o informacje związane z jakimkolwiek niszczeniem 

obiektów kultu na terenie naszej parafii. Osoby, szczególnie 

mężczyźni, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w ochronę 

naszej świątyni prosimy o kontakt z ks. proboszczem. 

9 Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz nasz parafialny 

biuletyn. Zachęcamy także do nabycia najnowszego numeru 

Galilei. Koszt czasopisma to 9 zł. 

10. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 

zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, 

budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z 

naszych rodzin, śp. Leonardę Kartanowicz, którą 

pożegnaliśmy w minionym tygodniu: wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie. 

 

 

 


