
 

Pierwsze czytanie 1 Krl 19, 9a. 11-13a 
Bóg objawia się Eliaszowi 

 

Psalm Ps 85 (84 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

 

Drugie czytanie Rz 9, 1-5 

Izrael jest ludem Bożym 

 

Ewangelia Mt 14, 22-33 

Jezus chodzi po jeziorze 

 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc SIERPIEŃ: 

Intencja powszechna: Świat morza. 
 

Módlmy się za wszystkie osoby, które 
pracują oraz żyją na morzu, łącznie z 

marynarzami, rybakami oraz za ich 
rodziny. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili 
Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. 
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: 
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z 
łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął 
tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu 
zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». 

 

Pan Bóg w różny sposób przemawia do człowieka. 

Inaczej objawił się Eliaszowi, inaczej całemu 

Izraelowi, a jeszcze inaczej przez swojego Syna, 

Jezusa Chrystusa, który według ciała był Izraelitą, a 

który „jest ponad wszystkim, Bogiem 

błogosławionym na wieki” (por. Rz 9, 5). Każdy z 

tych sposobów objawienia bardzo wyraźnie podkreśla 

prawdę, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. 

Najpełniej objawiło się ono w przyjściu Syna Bożego, 

który wszedł w sam środek dramatu niewiary i 

nieposłuszeństwa człowieka wobec planu Bożego. To 

przyjście miało jeden podstawowy cel: „aby 

rozproszone przez grzech dzieci Boże zgromadzić w 

jedno” (por. J 11, 52) i aby „wszystkich przyciągnąć 

do siebie” (por. J 12, 32) 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z PARAFIĄ 

 
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 303-99-94,     

www.parafiajasien.gda.pl         
 

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 

 

 

 



 

 

 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

1.  Serdecznie pozdrawiamy wszystkich wczasowiczów i gości, 
którym życzymy przyjemnego pobytu na wybrzeżu 

2. Mimo zdjętych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i 
stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udziału we Mszach 
św. (bezpieczna odległość, zakrywanie ust i nosa). Osoby, które 
podczas Mszy Św. pragną przyjąć Komunię Świętą na rękę, prosimy 
o podejście do kapłana w pierwszej kolejności. Komunia na rękę jest 
udzielana podczas każdej Mszy Św. od strony chrzcielnicy. 

3. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych parafian, 
wprowadzamy od września dodatkową Mszę Św. w tygodniu o 
godz. 6:30. Zachęcamy do zamawiania intencji na tę Mszę Św. 
Przypominamy także, że spowiedź odbywa się św. 30 min przed 
każdą Mszą św. w tygodniu a w niedzielę podczas każdej Mszy Św.  

4. W sobotę będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia NMP 
– Matki Bożej Zielnej,  
z tej okazji zapraszamy wszystkich parafian, dysponujących 
czasem do wspólnego sprzątnięcia terenu i przyozdobienia 
figury Matki Bożej Zielnej, która znajduje się obok naszego 
kościoła. Spotykamy się w piątek (14 sierpnia) o godz. 15:00 
przy figurze. 

5. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:  

 w poniedziałek (10.08) wspomnienie św. Wawrzyńca, 
diakona i męczennika, we wtorek (11.08) wspomnienie św. Klary, 
dziewicy, w środę (12.08) wspomnienie św. Maksymiliana M. 
Kolbego, kapłana i męczennika, w czwartek (13.08) przeżywać 
będziemy Dzień Fatimski – zapraszamy tego dnia na różaniec na 
godz. 17.30, Mszę Św. o godz. 18.00 a po niej na procesję wokół 
kościoła. Przynieśmy ze sobą świece. Taca tego dnia przeznaczona 
będzie na dekoracje kwiatowe do naszego kościoła. Tego dnia 
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź obchodzi swoje 75. 
urodziny. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.   W piątek 
(14.08) obchodzimy święto  rocznicy poświęcenia kościoła 
archikatedralnego w Gdańsku, w sobotę (15.08) obchodzimy 
uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej. 
Przypominamy, że tę uroczystość zaliczamy do świąt nakazanych – 
czyli każdego katolika obowiązuje uczestnictwo w Mszy świętej i 
powstrzymywanie się od prac niekoniecznych. W tym dniu Msze 
święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. 
Podczas każdej Mszy Świętej tradycyjne poświęcenie ziół  i 
kwiatów. Tego dnia obchodzimy również 100. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o bohaterach 
tamtego wydarzenia. Tego dnia dodatkowo zapraszamy na godz. 
15:00 na uroczyste nabożeństwo do Matki Bożej Zielnej 
połączone z poświęceniem ziół i kwiatów, które odbędzie się 
przy figurze Matki Bożej stojącej na terenie naszego kościoła.   
 
6. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na 
funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za te złożone w 
dniu dzisiejszyna tacę inwestycyjną.   

7. Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii ks. Mateusza 
Tarczyńskiego – kapłana naszej archidiecezji, studenta teologii 
dogmatycznej Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.  

9. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 
zmarłych: zmarłych proboszczów, budowniczych i dobrodziejów 
naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin, + Krzysztofa Szyszko 
z ul. Kraśniętej, (l. 72), którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu: 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

INTENCJE MSZALNE 10 – 16.08.2020 

PONIEDZIAŁEK 10.08 
8:00 1) † Dusz w czyśćcu cierpiące  

2) rez. 

18:00 1) † Feliksa (k) w 7. rocznicę śmierci 

2) † Rodzice: Wacław i Wanda  

3) † Wilibald Pella (m) w 11. r. śmierci oraz Irena w 10. rocznicę 

śmierci 

4) † W intencji dzieci nienarodzonych 

WTOREK 11.08 

8:00 ++ r. Fularczyków, Brzeskich, Piepiórków, Brzozkowskich, Kun 

18:00 1) Dziękczynna z okazji ur. z prośbą o Boże błog, op. MB i 

zdrowie dla taty Tadeusza  

2) Dziękczynna z okazji 3. r. ślubu z prośbą o Boże błog., op. MB 

i zdrowie dla Marty i Marcina 

3) Dziękczynna z okazji 92. ur. z prośbą o Boże błog., op. MB i 

zdrowie dla Walerii 

ŚRODA 12.08 

8:00 1) † Maria Saniewska w dniu ziemskich ur. 

2) Dziękczynna z okazji ur. z prośbą o Boże błog., op. MB, 

dobrego męża i zdrowie dla Karoliny 

18:00 1) Dziękczynna z okazji 16. r. ślubu z prośbą o Boże błog., opiekę 

MB i zdrowie dla Karoliny i Roberta 

2) Dziękczynna z okazji 1. r. ślubu z prośbą o Boże błog., op. MB 

i zdrowie dla Agnieszki i Michała 

3) Dziękczynna z okazji 15. ur. z prośbą o Boże błog., op. MB, 

dobrego męża i zdrowie dla Weroniki i Wiktorii 

CZWARTEK 13.08 

8:00 1) Dziękczynna z ok. imienin z prośbą o Boże błog., op. MB, dobrego 

męża i zdrowie dla żony Diany  

2) O wyzwolenie z nałogu dla Kazimierza, o potrzebne łaski, 

zdrowie, siły i uleczenie ze słabości 

18:00 1) O dar życia dla każdego poczętego dziecka 

2) † Rodzice chrzestni: Elżbieta i Jerzy 

3) Dziękczynna z okazji 4. urodzin z prośbą o Boże błog., dary Ducha 

Św. op MB, dobrego męża i zdrowie dla Łucji 

PIĄTEK 14.08 

8:00 Dziękczynna za udaną operację Włodzimierza z prośbą o Boże błog., 

dary Ducha Św. op. MB, dobrego męża i zdrowie dla lekarzy i 

pielęgniarek Akademii Medycznej 

18:00 1) † Babcia Ula, dziadek Lech 

2) O rozwiązanie trudnej sytuacji i uwolnienie dla Ryszarda  

3) † Tata Stanisław oraz zmarli z rodziny 
SOBOTA 15.08 

07:30 † Maria Saniewska w dniu ziemskich imienin 

09:00 O zdrowie dla mamy Heleny 

10.30 O Boże błog. i opiekę MB dla działkowiczów 

12.00 O Boże błog., opiekę MB dla Agaty, Amelię, Tomasza, Leona, 

Katarzyny oraz Grzegorza 

13.15 Za parafian 

18.00 1) † Członkowie Róży: Krystyna, Katarzyna, Helena, Anna, Bogumiła, 

Urszula, Agnieszka, Barbara 

2) † Teresa Banasiak w 2. rocznicę śmierci 

 XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08 

7:30 1) † Tata Czesław w 48. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jerzego i Neli 

9:00 1) Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Łucji i Tadeusza 

2) † Babcia Kasia 

3) Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Reginy i Stanisława 

10:30 1) Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Łucji i Tadeusza 

2) † Babcia Kasia 

3) Dziękczynna z okazji 35. rocznicy ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Reginy i Stanisława 

12:00 † Helena Górnicka w 3. rocznicę śmierci oraz Grażyna i Józef 

13:15 † Franciszek, Zbigniew, Bożena Grabowscy oraz Czesława (k) i Jan 

Kopaciewscy 

18:00 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Moniki, Liliany i 

wnuczki Agaty  

2) †  Helena Dobrut w 25. rocznicę śmierci oraz Józef Dobrut 


