
 

Pierwsze czytanie Iz 55, 10-11 

Skuteczność słowa Bożego 

 

Psalm Ps 65 (64) 
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony 

 
Drugie czytanie Rz 8, 18-23  

Oczekujemy chwały 

 
Ewangelia Mt 13, 1-9 

Przypowieść o siewcy 

 

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc lipiec: 

Intencja powszechna                    
nasze rodziny 

Módlmy się, by współczesne 
rodziny były wspierane miłością, 

szacunkiem i radą. 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.  
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi              

i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w 
przypowieściach tymi słowami: 

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na 
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, 
gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 

głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie 
miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie 

wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon 
wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne 

trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 

 

KOMENTARZ 
 

Bóg, siejąc ziarno swego słowa, kieruje się trochę innymi 

regułami. To reguły miłości. Pokazuje różne miejsca, na które 

rzuca ziarno. Dla Niego nie ma człowieka, który mógłby być 

wykluczony z możliwości poznania słowa Bożego. Wiemy, 

jaką siłą natury jest chęć życia w każdym możliwym klimacie 

i miejscu, choćby najbardziej nieurodzajnym, na którym 

z czasem rodzi się życie. Bóg zaczyna zasiew od dróg, 

gruntów skalistych, przestrzeni porośniętych cierniami, aby 

wreszcie rzucić ziarno na ziemię żyzną, by wydało plon 

stokrotny, sześćdziesięciokrotn i trzydziestokrotny.. 

 

KONTAKT Z PARAFIĄ 

 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 

58 303-99-94,     

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 

 

 

http://www.youtube.com/gdanskjasien


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
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1. Trwają wakacje. Niech staną się one okazją do 

pogłębienia naszej wiary. Serdecznie witamy wszystkich 

gości wypoczywających na terenie naszej parafii, 

wszystkim życzymy dobrej pogody, udanego wypoczynku 

oraz niezapomnianych przeżyć na Wybrzeżu. 

 

2. Drodzy parafianie, zależy nam, aby  mieszkańcy naszego 

osiedla, naszej parafii troszczyli się o kościół i teren wokół 

niego. Zapraszamy więc wszystkie osoby, które w 

jakikolwiek sposób chciałyby się aktywnie zaangażować 

w życie i funkcjonowanie naszej parafii do zakrystii po 

zakończeniu Mszy św. lub o kontakt z ks. Proboszczem. 

 

3. Przypominamy, że od zeszłego poniedziałku Msze św. w 

tygodniu odbywają się tylko  

w górnym kościele. Ewentualne zmiana na dolny kościół 

może być spowodowana Mszą św. ślubną. Spowiedź 

odbywa się św. 30 min przed każdą Mszą św.  

 

4. Informujemy, że rozpoczęły się prace projektowe przy 

balaskach i sedillach do górnego kościoła. Trwają także 

rozmowy na temat modernizacji oświetlenia w górnym 

kościele oraz ustawienia wentylacji. 

 

5. Zachęcamy do zamawiania intencji. Pamiętajmy w 

naszych modlitwach o jubileuszach, urodzinach, imieninach 

oraz o naszych bliskich zmarłych. 

 

6. Zapraszamy do Wspólnoty Żywego różańca. Osoby 

pragnące modlić się na różańcu we wspólnocie w intencjach 

Ojca Świętego, całego świata i naszej Ojczyzny prosimy o 

kontakt  

z księdzem proboszczem, natomiast ks. Tomasz zaprasza 

rodziców do utworzenia róży rodziców modlących się za 

swoje dzieci.  

 

7. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu 

wspominamy:  

 w poniedziałek (13.07) wspomnienie Świętych 

pustelników Andrzeja Świerada  

i Benedykta, jest to także Dzień Fatimski – zapraszamy tego 

dnia na różaniec na godz. 17.30, Msza Św. o godz. 18.00 a 

po niej na procesja wokół kościoła. Przynieśmy ze sobą 

świece.  

 w środę (15.07) obchodzimy wspomnienie Świętego 

Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

 w czwartek (16.07) wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel.  

 

8. Z tyłu kościoła dostępny jest nasz parafialny biuletyn 

oraz najnowsza prasa katolicka.  
W zakrystii dostępne są płyty ze zdjęciami z uroczystości 

sakramentu bierzmowania.  

 

9.  Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich 

zmarłych: zmarłych proboszczów, budowniczych i 

dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin: 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 INTENCJE MSZALNE 

13.07 – 19.07. 2020  

 PONIEDZIAŁEK 13.07 

Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

Dzień Fatimski 
8.00 +Aniela JANKOWSKA (IX) 

18.00 1. Aby Kościół Święty umacniał gorliwość misyjną.  

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XIV) 

 WTOREK 14.07 

8.00 1. +Aniela JANKOWSKA (X) 

2. +Ojciec Stanisław w 4. miesiąc po pogrzebie oraz 

++Marek i Danuta MALZ.  

18.00 1. +Zofia TAMOWICZ 

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XV) 

 ŚRODA 15.07 

Świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

8.00 +Aniela JANKOWSKA (XI) 

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XVI) 

2. +Wiktoria BOGURSKA  

 CZWARTEK 16.07 

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

8.00 +Aniela JANKOWSKA (XII) 

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XVII) 

2. Dziękczynno – błagalna w intencji BASI z okazji 22. 

rocznicy urodzin. 

 PIĄTEK  17.07 

8.00 1. +Aniela JANKOWSKA (XIII) 

2. W intencji Lenki w dniu 11. rocznicy urodzin. O Boże 

błog., opiekę Maryi.  

16.00 ŚLUBNA: Katarzyna MILLER i Maciej 

MACIEJEWSKI 

18.00 1. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XVIII) 

2. +Elżbieta MARCZUK w dniu przypadających 

imienin.   

 SOBOTA 18.07 

8.00 W intencji LIDII z okazji urodzin. O Boże błog., 

potrzebne łaski i opiekię Maryi                     dla całej 

RODZINY.  

15.00 ŚLUBNA: Klaudia STENCEL i Przemysław 

WIDENKO 

16.30 ŚLUBNA: Julia Agata PILTZ i Kajetan Aleksander 

OLSZAK 

18.00 1. +Aniela JANKOWSKA (XIV) 

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XIX) 

3. +Wincenty PODGÓRNY w 21. rocznicę śmierci.  

 NIEDZIELA 19.07  

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 W intencji Agnieszki o zdrowie, pomyślne leczenie, 

dary Ducha Świętego i opiekę Maryi. 

9.00 1. +Aniela JANKOWSKA (XV) 

2. +Krzysztof LEWANDOWSKI (XX) 

10.30 +Wojciech ZIEMANN w 4. miesiąc po śmierci.   

12.00 1. O zdrowie i dobre wyniki w nauce dla Wiktora 

SUS oraz o Boże błogosławieństo w rodzinie.                       

O przemianę życia i łaskę zdrowia dla Jarosława.  

2. Dziękczynno – błagalna w intencji RÓŻY                           

z okazji 3. rocznicy urodzin. 

13.15 ++RODZICE: MAMA w 17. rocznicę śmierci, OJCIEC 

w 6. rocznicę śmierci.   

18.00 W intencji Moniki, Liliany i wnuczki Agaty. 


