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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Dzisiaj podczas Eucharystii o g. 18.00, podziękujemy Bogu oraz ks. Proboszczowi Zygmuntowi Słomskiemu, 
za 10 – letnią posługę w naszej parafii. Księdzu Proboszczowi życzymy zdrowia oraz obfitości łask Bożych na 
kolejne lata posługi kapłańskiej. Decyzją Księdza Arcybiskupa, ks. kan. Zygmunt Słomski, został mianowany 
rektorem kościoła św. Augustyna Biskupa w Nadolu.  

2. Informujemy, że uroczyste wprowadzenie i przywitanie ks. Adama Kołkiewicza, nowego Proboszcza naszej 
parafii, odbędzie się w sobotę, 4. lipca o g. 18.00. Zapraszamy! 

3. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania uroczystości sakramentu bierzmowania                        
w naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, świadków i młodzieży, za ich pierwsze 
świadectwo wiary. Życzymy mocy i darów Ducha Swiętego na każdy dzień. W zakrystii dostępne są płyty ze 
zdjęciami z uroczystości, a na stronie parafialnej link do filmu.  

4. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek, 29. czerwca – uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. 
Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku. Tego dnia podczas Eucharystii o g. 18.00, podziękujemy 
ks. Krzysztofowi za 3 – letnią posługę w naszej parafii. W czwartek, 2. lipca – pierwszy czwartek miesiąca. 
Pamiętajmy tego dnia o modlitwie w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie z naszej 
parafii! W piątek, 3. lipca – Święto św. Tomasza Apostoła oraz pierwszy piątek miesiąca – spowiedź 
pierwszopiątkowa od g. 17.00 w dolnym kościele. W sobotę – pierwsza sobota miesiąca. Wspólnota Żywego 
Różańca zaprasza na wspólną modlitwę o g. 17.15 w  górnym kościele. Dyżur modlitewny w miesiącu lipcu 
obejmuje róża św. Jana Pawła II.   

5. W środę, po wieczornej Eucharystii ok. g. 19.00 w kawiarence parafialnej, odbędzie się spotkanie Żywej Róży 
Rodziców. Zapraszamy Rodziców, którzy chcieliby utworzyć kolejną różę rodziców modlących się za swoje 
dzieci.  

6. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc lipiec – poświęcony Najdroższej Krwi Chrystusa – więcej na ten 
temat w naszym biuletynie parafialnym. Zachęcamy do odmawiania litanii do Krwi Chrystusa.  

7. W związku z nasilającymi się próbami wyłudzeń majątku od osób starszych 
tzw. metodą na policjanta, Komendant Miejski Policji w Gdańśku zwraca się z prośbą o zachowanie ostrożności 
i rozsądku w kontaktach z osobami nieznajomymi, aby nie stać się ofiarą oszustwa.  

8. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeńtwa podczas udziału w 
mszach św. i nabożeństwach (bezpieczna odległość, zakrywanie ust i nosa) Przypominamy, że nadal istnieje 
możliwość przyjmowania Komunii Świętej na ręce. Osoby, które w ten sposób chcą przyjąć Eucharystię, 
prosimy o podejście do stopnia komunijnego w pierwszej kolejności oraz o skrzyżowanie dłoni i spożycie 
Komunii przy kapłanie. 

9. Przypominamy, że kapłani w naszej parafii spowiadają również w tygodniu podczas każdej mszy świętej. 
Prosimy o przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania w tygodniu, tak aby uniknąć długich kolejek                 
w niedzielę. Podczas wakacji nie będzie mszy św. niedzielnej o g. 9.15 i 11.00 w dolnym kościele.  

10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do czytania prasy katolickiej. Wszystkim życzymy 
udanego, zdrowego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Pamiętajmy nie ma wakacji od Boga i bez Boga!  

Ks. Proboszcz 

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ 
Redaktor naczelny:  Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com 

Teksty: Piotr i Joanna Błędzcy, Bogusław Olszonowicz, 
Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz, Lucyna 
Witek 

Korekta: Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska 

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 

 
 

 

Pierwsze czytanie 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a 
Szunemitka przyjmuje proroka 
 

Psalm Ps 89 (88) 
Na wieki będę sławił łaski Pana 
 
Drugie czytanie Rz 6, 3-4. 8-11 
Nowe życie ochrzczonych 
 
Ewangelia  Mt 10, 37-42 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje 

 

 

INTENCJA 
APOSTOLSTWA 
MODLITWY NA 

MIESIĄC CZERWIEC 

 

Intencja ewangelizacyjna: 
Droga serca. 

Módlmy się, aby ci, którzy 
cierpią odnaleźli drogi życia, 

pozwalając się dotknąć Sercu 
Jezusa. 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza… 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 

córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, 

nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 

posłał. 

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje 

sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 

uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». 

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o relacjach z bliskimi. Czy rzeczywiście musimy zrezygnować    
z tych relacji, by być godnym pójścia za Jezusem? Czy nie są one czymś najważniejszym w 

naszym życiu? 

Rzeczywiście – są one czymś ważnym i właśnie dla tego Jezus zaprasza cię, abyś przyjrzał 
się, na czym one się opierają. Miłość do bliskich jest największym darem pochodzącym            

od Boga – obrazem jego miłości w Trójcy. Na skutek grzechu człowiek ma tendencję szukać 
źródła swego życia poza Bogiem. Również relacje mogą stać się takim bożkiem, który ma 

nam zagwarantować zbawienie. Jezus mówi dziś w ewangelii, że tylko w Nim,                               
w źródle naszego życia – znajdziemy pełnię również w naszych relacjach.                                                                                                         
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MIESIĄC LIPIEC - DLACZEGO CAŁY MIESIĄC POŚWIĘCONY JEST NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSOWEJ ? 

               Pytanie to jest zbyteczne dla dusz rozpalonych miłością do Boskiej Krwi Chrystusa, gdyż poznały już, jakiej słodyczy smakują                                             

i ileż duchowych zwycięstw przynosi temu, kto praktykuje tę pobożność. Lecz bezbożni, letni? Powiedzą: Kolejny miesiąc! Nigdy się nie skończy. 

Odpowiemy im: Ta praktyka nie jest nowa. Święty Kasper del Bufalo, nazwany przez Papieża Jana XXIII prawdziwym i największym na świecie 

apostołem pobożności do Najdroższej Krwi Jezusa, zdołał, na początku minionego wieku, wprowadzać ją prawie we wszystkich miesiącach roku, 

na zmianę, w różnych kościołach Rzymu i we wszystkich miastach i wioskach (a były one liczne), które były miejscem jego apostolstwa. Po miesiącu 

maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec będzie poświęcony Najdroższej Krwi 

Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży swym najintensywniejszym skwarem: 

a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak 

święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia. Ale jest jeszcze 

inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna 

jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa. Tradycja mówi, że Najświętsza Maryja po złożeniu Jezusa do grobu zebrała Krew 

rozlaną po Drodze Krzyżowej i na Kalwarii, oddając Jej cześć jako najświętszej relikwii pozostawionej na ziemi przez swego Boskiego Syna. Od tej 

chwili relikwie Krwi Chrystusa były przedmiotem otaczanym najczulszą pobożnością. Można więc powiedzieć, że nabożeństwo do Najdroższej Krwi 

narodziło się na Kalwarii i na zawsze pozostało żywe w Kościele. Nie mogło być inaczej, gdyż Krew Jezusa jest Boską Krwią, jest ceną naszego 

odkupienia, dowodem miłości Boga dla dusz; otworzyła nam bramy niebios, spływa nieustannie na niezliczonych ołtarzach i karmi miliony wiernych. 

Zatem godny jest Baranek przyjąć chwałę, cześć i błogosławieństwo, ponieważ został zabity i nas zbawił! Również my dbajmy o żywą pobożność 

do Najdroższej Krwi, aby była nieustającym źródłem łask. Spoglądajmy na zbroczonego Krwią Chrystusa, doskonały wzór wszelkich cnót, adorujmy 

Go i kochajmy Go. Zjednoczeni z Nim w cierpieniu prośmy o przebaczenie naszych grzechów. 

               Wraz z końcem lipca nie powinno ustać nasze nabożeństwo do Najdroższej Krwi. Zachowajmy je żywe w naszym sercu. Krew Chrystusa 

wyzwoli nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i będzie naszą wieczną radością. Zapraszamy do odmawiania Modlitwy Zanurzenie we krwi 

Chrystusa oraz litanii do Krwi Chrystusa.  

Uroczyste modlitewne  spotkanie diecezjalne  Wspólnoty Krwi Chrystusa 

              Po okresie przerwy spowodowanej okresem pandemii koronawirusa Wspólnota Krwi Chrystusa w dniu 20. czerwca zorganizowała spotkanie  

diecezjalne w naszej parafii Błogosławionej Doroty z Mątew w Gdańsku Jasieniu. Bardzo uroczystą Eucharystię wraz z adoracją Najświętszego 

Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie poprowadził  Misjonarz Krwi Chrystusa ks. Andrzej Szymański.  Podczas Eucharystii pięć osób - sympatyków 

wstąpiło do Wspólnoty Krwi Chrystusa, w bardzo doniosłej atmosferze czytając własnoręcznie pisane listy do Jezusa. 

             Z naszej Parafii wstąpiły dwie sympatyczki Wspólnoty Krwi Chrystusa które zostały wpisane jako pełnoprawne członkinie naszej Wspólnoty. 

Powołano również trzech nowych animatorów w parafiach naszej diecezji gdańskiej; w parafii  św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku - Siedlcach, św. 

Andrzeja Boboli w Sopocie  Chrystusa Odkupiciela  w Gdańsku -Żabiance. 

Życzymy wiele łask Bożych w służbie dla Kościoła we Wspólnocie Krwi Chrystusa oraz wypełnienia Woli Bożej w życiu osobistym, 
rodzinnym oraz na  nowej drodze powołania apostolskiego 

Animator Wspólnoty Krwi Chrystusa Diecezji Gdańsk, Lucyna Witek 
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Intencje mszalne na nadchodzący  tydzień: 
Uwaga! Intencje mszlane mogły ulec zmianie. W celu zamówienia intencji,                                   

zapraszamy do kancelarii lub zakrystii, po każdej Eucharystii. 
 

PONIEDZIAŁEK  29.06.2020  UROCZYSTOŚĆ Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  
8.00  1. + Leonia KAIM w dniu urodzin oraz Ludwik KAIM. 

 2. + Leonia KAIM z okazji 100. rocznicy urodzin. 
 3. +PAWEŁ 

18.00  1. W intencji Magdaleny i Szymona z okazji 7. rocznicy ślubu.  
 2. Z okazji imienin SYNA Piotra, o potrzebne łaski i opiekę Maryi i dary Ducha Świętego. 

WTOREK               30.06.2020   
8.00  1. wolna intencja. 

 2. wolna intencja. 
18.00  1. Dziękczynna w 26. r. urodzin Kamili z prośbą o błog. Boże, op. Maryi i św. Józefa 

 2. Dziękczynna za 13 lat małżeństwa Małgorztay i Tomasza.  
  ŚRODA                   01.07.2020   

8.00  1. W intencji MAMY Haliny z okazji imienin. O Boże błog., potrzebne łaski i op. Maryi.  
 2. W intencji Piotra i Pawła. O Boże błog., dary Ducha Świętego.  

18.00  1. +MĄŻ Franciszek KAMROWSKI w 5. r. śmierci.  
 2. +Boguslaw NIEZNALSKI.  

 CZWARTEK           02.07.2020 I czwartek miesiąca.  
8.00  W intencji Lucyny. O dary Ducha Świętego, Boże błog., opiekę Maryi.  

18.00  1. +Kazimierz z okazji urodzin oraz ++Maria i Hanna.  

 2. +Stefan PASTWA.  

PIĄTEK                   03.07.2020  ŚWIĘTO św. Tomasza, apostoła, I piątek miesiąca.  
8.00  Dziękczynna za otrzymane łaski dla SYNA ROMANA z prośbą o błog. Boże, op. Maryi.  

18.00  + Józef KRZYŻYKOWSKI w 16. r. śmierci oraz + Alina SZUTKOWSKA.  
SOBOTA                 04.07.2020  I sobota miesiąca 

8.00  1. wolna intencja.   
 2. wolna intencja. 

18.00  1. O wzrost pobożności we wspólnocie parafialnej. Od Żywego Różańca.  
 2. ++Franciszek i Matylda STUBIŃSCY.  
 3. O dar Bożego błogosławieńśtwa i zdrowie dla uczestników i kadry obozu sportowego.  

 NIEDZIELA            28.06. 2020 XIV Niedziela zwykła.  
7.30  +Aniela JANKOWSKA 
9.00  O dary Ducha Świętego dla bierzmowanych i potrzebne łaski dla dzieci komunijnych. Od 

Wspólnoty Krwi Chrystusa.  
10.30  +SYN Dariusz.  
12.00  +Urszula w 11. r. śmierci.  
13.15   W intencji Jubilatów: Barbary i Krzysztofa w 37. r. ślubu.  
18.00  +Janina DĄBKOWSKA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


