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Intencje mszalne:
PONIEDZIAŁEK  23.03 WTOREK  24.03

8.00

18.00

1. wolna intencja
2. wolna intencja
3. wolna intencja 
1. + Karol DAWIEC (XXII)
2. wolna intencja 

8.00

18.00

1. +Karol DAWIEC (XXIII)
2. +Mirosław TARANOWICZ
3. wolna intencja.
1. +Mateusz MERCHEL
2. wolna intencja

ŚRODA 25.03 CZWARTEK  26.03

8.00

18.00

1. +Janina CHACHUŁA, +Tadeusz i ++ z rodzin: 
CHACHUŁA i BRODACZEWSKICH
2. wolna intencja
1. ++Leonia, Władysława, Monika, Urszula, Bogumiła – 
członkinie Żywego Różańca.
2. +Karol DAWIEC (XXIV)
3. ++Rodzice z obojga stron: Paweł, Wanda, Leonia i Ludwik. 

8.00

18.00

1. +Karol DAWIEC (XV)
2.  Wynagradzająca  za  popełnione  grzechy  członków  rodzin:
CHAHUŁA,  BRODACZEWSKICH,  WITKÓW  i  GOLE-
NIAKÓW oraz MACIĄGÓW.  
1. +Władysława oraz +Brunon w 15. r. śmierci. 
2. Dziękczynno – błagalna za żywych: Irenę i Ferdynanda –
o Boże błog., i op. Maryi

PIĄTEK  27.03 SOBOTA  28.03

8.00

18.00

1. +Karol DAWIEC (XXVI)
2. ++ Rodzcie: teściowie, rodzeństwo i ich bliscy. 
3. +Dariusz PIERNICKI. 
1.  +Jacek i  Marek MAJEWSCY w 2.  rocznicę  śmierci  oraz
+Jacek OKŁA w 16. r. śmierci.
2.  +Irena  i  Ignacy  GNICH  oraz  Olga  i  Władysław
BOGNANOWICZ. 

8.00

18.00

1. +Karol DAWIEC (XXVII)
2. +Józef w 35. rocznicę śmierci. 
3. wolna intencja
1. +Janusz RZEWUSKI w 38. rocznicę śmierci  
2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo w dniu urodzin dla
Żanety i Tomasza oraz o Bożą opiekę nad całą rodziną oraz
o pomyślne rozwiązanie spraw. 

  NIEDZIELA  29. 03.2020      V Niedziela Wielkiego Postu

7.30 ++Józef, Genowefa oraz ++ z rodziny.

9.00 1. +Bogusław NIEZNALSKI.
2. Dziękczynno – błagalna za Henryka i Aleksandrę w 45 r. ślubu. 

9.15 +Karol DAWIEC (XXVIII)

10.30 1. +Bernard WŁOCH w miesiąc po pogrzebie. 
2. W intencji Elżbiety OKŁA – MAJEWSKA z okazji urodzin. 

11.00 W intencji Julii z okazji ósmych urodzin. 

12.00 1. W intencji Anny i Danuty w dniu urodzin, dziękczynno – błagalna. 
2. W intencji Krzysztofa z okazji 15. Rocznicy urodzin – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na czas egzaminów. 

13.15 1. Bronisław KOŁODZIEJCZYK w 2. rocznicę śmierci.  
2. +Leon LELWIC w 19. r. śmierci oraz ++ z rodziny. 

18.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Krzysia z okazji 14. rocznicy urodzin i o opiekę Maryi dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu każdego
dnia wielkiego postu w górnym kościele w godzinach 18.30 -
21.00. W środy o 18.45 katecheza wielkopostna. Prosimy o za-
chowanie  wszelkich środków ostrożności  pamiętając  o  odpo-
wiedzialności  za  siebie  i  innych.  O  g.  19.00,  20.00  i  21.00
będziemy  śpiewać  suplikacje  „Święty  Boże,  Święty  Mocny,
Święty  Nieśmiertelny..”  w  intencji  zaprzestania  rozprzestrze-
niania się  koronawirusa w naszym kraju i  na świecie.  O go-
dzinie  20.00  będzie  możliwość  przyjęcia  Komunii  Świętej,
zachęcamy do przyjmowania Komunii na ręce. 
2. W tym tygodniu, wszystkie nabożeństwa, spotkania dusz-
pasterskie  wspólnot  oraz  katechezy  sakramentalne  są
odwołane na czas trwającej kwarantanny w naszym kraju.
Zachęcamy  do  prywatnej  adoracji  Najświętszego  Sakra-
mentu i modlitwy w tym trudnym czasie. 

3. W środę obchodzimy uroczystość Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny. 
4. Tradycyjnie  w  piątek  adoracja  Najświętszego Sakramentu
w kaplicy adoracji od g. 9.00 do g. 17.00.
5.  Zachęcamy,  do  zamawiania  intencji  mszalnych.  Można  to
również  uczynić  drogę  mailową  (adresy  mailowe  księży
dostępne  są  na  stronie  internetowej  parafii)  lub  przez
parafialnego facebooka. Zachęcamy do śledzenia transmisji z na-
szej świątyni dostępnych na parafialnym facebooku. 
6.  Pan kościelny zaprasza do sklepiku parafialnego w którym
można nabyć między innym świece „paschaliki” w cenie 10 zł.
Zachęcamy  do  zabrania  ze  sobą  parafialnego  biuletynu.
Dostępny jest również nowy program naszej parafialnej telewizji
TVO GDAŃSK JASIEŃ.
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I czytanie 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
Namaszczenie Dawida na króla
Psalm Ps 23 (22)
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
II czytanie Ef 5, 8-14
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Ewangelia J 9, 1-41
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Splunął  na  ziemię,  uczynił  błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,
i  rzekł  do niego: «Idź,  obmyj  się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy:
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni
przeczyli:  «Nie,  jest  tylko  do  tamtego  podobny».  On  zaś  mówił:  «To  ja
jestem».

Zaprowadzili  więc  tego  człowieka,  niedawno  jeszcze  niewidomego,  do
faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był  szabat.  I  znów  faryzeusze  pytali  go  o  to,  w  jaki  sposób  przejrzał.
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy  więc  spośród  faryzeuszów  rzekli:  «Człowiek  ten  nie  jest  od
Boga,  bo  nie  zachowuje  szabatu».  Inni  powiedzieli:  «Ale  w  jaki  sposób
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam.
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako
że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Rzekli  mu  w  odpowiedzi:  «Cały  urodziłeś  się  w  grzechach,  a  nas
pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał,  że  wyrzucili  go precz,  i  spotkawszy go,  rzekł  do niego:
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest,
Panie,  abym  w  Niego  uwierzył?»  Rzekł  do  niego  Jezus:  «Jest  nim  Ten,
którego  widzisz  i  który  mówi  do  ciebie».  On  zaś  odpowiedział:  «Wierzę,
Panie!» i oddał Mu pokłon.

KOMENTARZ:
W  dzisiejszej  perykopie  Jezus

mówi:  „Nadchodzi  noc,  kiedy  nikt  nie
będzie  mógł  działać.  Jak  długo  jestem na
świecie,  jestem  światłością  świata”.  Tak,
Jezus jest tym światłem, które pozwala nam
widzieć  i  działać.  I  podkreślmy,  że  wcale
nie chodzi tu o proste rejestrowanie faktów
czy  orientację  przestrzenną  (choć  to
wszystko Chrystus przywrócił  niewidome-
mu  w  momencie  uzdrowienia).  Przez
chrzest Jezus oświecił nas tak, byśmy mogli
widzieć prawdę i całość naszego życia, jego
sens duchowy, sens totalny. W tym objawia
się różnica między człowiekiem ochrzczo-
nym i żyjącym w Chrystusie a tym, który
tego oświecenia nie przyjął.

Można próbować oświetlać drogę
latarką.  Ale  czymże  jest  ta  maleńka
żaróweczka,  zasilana  baterią,  wobec
Słońca? Dziękujmy Bogu za to, że On jest
światłem naszego życia.

„Kościół w naszych czterech ścianach” - narysował Mikołaj Karczewski

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA 
MODLITWY NA MIESIĄC
MARZEC:

Intencja 
ewangelizacyjna:

Katolicy w Chinach. Módlmy 
się, aby Kościół w Chinach 
trwał w  wierności  Ewangelii 
i wzrastał w jedności.
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