
 

Pierwsze czytanie Iz 55, 1-3 
Pokarm dla biednych 

 

Psalm Ps 145 (144) 
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

 

Drugie czytanie Rz 8, 35. 37-39 
Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga 

 
Ewangelia Mt 14, 13-21 
Cudowne rozmnożenie chleba 

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 Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, 
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał 

wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i 
pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie 
im jeść!» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch 
ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i 
dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i 

połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli 
wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych 

koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy 
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 

Tłumy nakarmione dzięki cudownemu rozmnożeniu chleba i ryb znów 
będą łaknąć. Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód 

odczuwany przez ciało nie jest najgorszym z głodów. Również choroby                
i cierpienie fizyczne nie są największym nieszczęściem. Trudniej 

zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która nie 
pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań 
samotności. Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka 
w Eucharystii. "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? 
(...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie". "Ja jestem chlebem 

życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął". 

 

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 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26. 08. 2020 r. 

 

1. W ubiegłą niedzielę, gościliśmy w naszej wspólnocie przedstawicieli 

gdańskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki ofiarności Parafian zebrali 

1536 złotych na organizację pielgrzymki. Dziękujemy za wsparcie 

materialne i duchowe. 

 

2. Rozpoczęliśmy sierpień, w którym jesteśmy zachęcani do szczególnej 

wstrzemięźliwości od alkoholu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez 

nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków 

z nałogu. Zachęcamy, aby swoje wyrzeczenia wpisywać do parafialnej 

księgi trzeźwości, która wyłożona jest na stoliku przy wyjściu z kościoła. 

 

3. Informujemy, że Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w naszej 

parafii w niedzielę 27. września, podczas Eucharystii o g. 10.30, 

natomiast spowiedź, dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, w 

sobotę, 26. września o g. 10.00. Szczegółowe informacje dostępne będą 

pod koniec wakacji u ks. Tomasza. 

 

4. Wychodząc na przeciw potrzebom Parafian, wprowadzamy od 

września dodatkową Mszę św. w tygodniu o g. 6.30 rano. Zachęcamy do 

zamawiania intencji na tę Mszę św. 

 

5. Trwają prace przy oświetleniu, balaskach oraz sediliach. Od sierpnia 

pragniemy, aby druga niedziela miesiąca była niedzielą inwestycyjną. Taca 

zbierana w każdą drugą niedzielę miesiąca (czyli za tydzień) będzie 

przeznaczona na planowane inwestycje w naszej parafii. Z góry 

dziękujemy za wszelkie składane ofiary na funkcjonowanie naszej parafii. 

 

6. 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 będzie udzielana od strony 

chrzcielnicy. 

 

7. Po Mszy św. do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość 

niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn. W zakrystii dostępne są płyty 

ze zdjęciami z uroczystości sakramentu bierzmowania. 

 

8. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 

- w poniedziałek 04.08 – św. Jana Marii Vianeya, 

- we czwartek 06.08 – obchodzimy święto Przemienia Pańskiego, 

- w piątek, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa od g. 

17.00 w górnym kościele. Po wieczornej Eucharystii nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia również tradycyjnie 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. 

- w przyszłą niedzielę wspominamy św. Teresę Benedyktę od Krzyża, 

patronkę Europy. 

 

9. Polećmy Bogu naszych drogich zmarłych, krewnych, przyjaciół, 

znajomych oraz budowniczych i ofiarodawców naszej świątyni, a także 

zmarłych proboszczów naszej parafii. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie… 

 

ks. Proboszcz 

 

INTENCJE MSZALNE  

03 – 09.08.2020 

PONIEDZIAŁEK 3.08 

8:00 1. + Aniela Jankowska (XXX) 

2. + Teresa GONDEK 15 rocz. śm 

18:00 1. + Grzegorz RAKOCZY 25 rocz. śm 

2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę M B dla Michała w 6 urodziny  

3. W rocz. urodzin wnuczki Jagody o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB dla niej i 

rodziców 

WTOREK 4.08 

8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 1. + Lucyna JANKOWSKA 9 rocz. śm 

2. + Marta KOMOR 

3. ++ rodziców: Eugenia, Józef Stanisław 

Maria oraz ++ z rodziny WÓJCIK I PLATA 

ŚRODA 5.08 

8:00 1. Za Annę i Wiesława KAIM w 31 rocz. 

ślubu dziękczynno błagalna i o opiekę MB 

2. + Tomasza ZAJCEW 

18:00 1. Za Agnieszkę o zdrowie i dary Ducha 

Świętego i za dusze w czyśćcu 

2. O cud uzdrowienia dla Ling 

3. +Zbigniew, Zygmunt, Kornelia i Łucja  o 

niebo 

CZWARTEK 6.08 

Przemienienie Pańskie 

8:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

2. O zdrowie dla męża Jana 

18:00 1. W 9 rocz. ślubu Michała i Hanny 

dziękczynno-błagalna i o błogosławieństwo 

dla Alicji 

2. + Jacek i dziadkowie z obu stron o niebo 

PIĄTEK 7.08 

I pt m-ca 

8:00 1. ++ rodziców: Natalia i Stanisław i brat 

Tadeusz 

2. +Bronisława i Kazimierz oraz ++ 

rodzeństwo 

18:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące  

2. +Jolanta BARTOSIEWICZ  (z róży św. 

Jadwigi Królowej)  

SOBOTA 8.08 

8:00 

 

12.00 

17.00 

1. + Katarzyna SZCZERBOWSKA o niebo 

w 3 m-c po śm 

/chrzest/ 

/Ślub/ Jan i Magdalena 

18:00 1. Za Natalię i Leszka BREZA w 5 r. ślubu 

dziękczynno-błagalna o Boże błog., i 

prowadzenie Bożą drogą 

2. O szczęśliwe rozwiązanie i Boże błog. dla 

Pauliny . 

 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08 

7:30 + Jadwiga ŻELEŹNIK w m-c po śm. 

9:00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., op. 

Maryi i zdrowie dla Kajetana z okazji 1 

urodzin 

10:30 1. + Karol KAIM i Łukasz BESKA w 7 rocz. 

śm. o niebo 

2. + mąż Roman DAWCZAK 

12:00 Dziękczynno-błagalna w 4 rocz. ślubu 

Romana i Eweliny z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo i opiekę Maryi i św. 

Józefa 

13:15 1. + Józef KASPEROWICZ w 25 rocz. śm. i 

jego żonę Katarzynę o niebo 

2. O  Boże błog, zdrowie dla Mariusza 

MISZEWSKIEGO w 50 urodziny 

18:00 +Edmund GÓRSKI w 30 dzień po śmierci.   


