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„Pan Jezus idzie za zagubioną owieczką” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.Dziękujemy  wszystkim,  którzy  w  minioną  niedzielę  wsparli  swoją
ofiarą działalność naszego parafialnego biuletynu. Zebrana kwota: 817,
50 zł. 
2.Mężczyzn, którzy chcieliby pomodlić się w męskiej wspólnocie, pod-
jąć istotne tematy dotyczące męskiego przeżywania wiary, odkrywać
swoje powołanie do ojcostwa i bycia liderem we wspólnocie rodzinnej
zapraszamy na spotkania Bractwa św. Pawła w poniedziałki o g. 19.00
w Bibliotece.
3. W środę o g. 17.30 różaniec, w piątek adoracja Najświętszego Sak-
ramentu w kaplicy adoracji, koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 15.00,
różaniec w intencji pokoju o 17.15.
4. Chór parafialny zaprasza wszystkich chcących dołączyć do zespołu
na spotkanie w środę o g. 19.00 do dolnego kościoła.
5. Spotkanie Kręgu biblijnego dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić
swoją wiedzę na temat Pisma Świętego, nauczyć się modlić świętym
tekstem  i  przeżywać  codzienność  w  perspektywie  słowa  Bożego
odbywa się w każdy piątek o g. 18.30 w Bibliotece.
6. W przyszłą niedzielę o g. 11.30 w kawiarence odbędzie się spotkanie
informacyjne dotyczące wspólnoty  Domowego Kościoła  z  członkami
kręgów  dla  małżonków,  którzy  chcieliby dołączyć do tej wspólnoty.
W niedzielę, 29 września, o g. 19.00 w dolnym kościele spotkanie dla
wszystkich małżonków z konferencją, wspólną modlitwą i herbatą.
7. Informujemy, że młodzież klas pierwszych szkoły średniej (po szkole
podstawowej) rozpoczyna bezpośrednie przygotowanie do sakramen-
tu bierzmowania w parafii  swojego zamieszkania. W zakrystii można
odebrać  kwestionariusz  zgłoszeniowy  kandydata  do  sakramentu
bierzmowania, który należy oddać do 30 września. Katechezy w naszej
parafii rozpoczną się od października. Spotkanie z rodzicami w nied-
zielę, 13. października o g. 19.00 w dolnym kościele. Osoby dorosłe,
pragnące  przyjąć  sakrament  bierzmowania,  prosimy  o  kontakt  z  ks.
Tomaszem.
8. Informacje dotyczące I Komunii Świętej w naszej parafii:

•rodzice pobierają kartę zgłoszeniową w zakrystii, wypełniają i dostar-
czają osobiście do ks. Krzysztofa (zapisy trwają do niedzieli, 29.09) 

• pierwsze spotkanie  dla rodziców  we wtorek, 24 września, o g. 19.00
w kościele dolnym - wówczas szczegółowe informacje

• we wrześniu dzieci uczestniczą we mszy świętej niedzielnej o g. 12.00
w górnym kościele

•  spotkania  dodatkowe dla dzieci  będą odbywały się w kościele od
października
• informacje  dotyczące  zapisów  dzieci  można uzyskać kontaktując się
z ks. Krzysztofem poprzez adres mailowy: kssieniawski@gmail.com.

9. Ks. Tomasz zaprasza do młodzież do udziału w Wieczorze Modlitwy
Młodych, który odbędzie się 20. września o g. 19.00 w parafii Ojca Pio
w Gdańsku. Zapisy oraz więcej informacji u ks. Tomasza. 
10.  Ks.  Tomasz  zaprasza  młodzież  szkół  podstawowych  oraz  szkół
średnich  (szczególnie  przygotowującą  się  do  sakramentu  bierz-
mowania),  na  spotkanie  wspólnoty  młodzieżowej  Ruch  Lednicki.
Pierwsze  powakacyjne spotkanie, odbędzie się w piątek 27. września,
o g. 19.00 w kawiarence parafialnej. 
11. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii  ks. Marka
Niedźwieckiego,  misjonarza  z  Ukrainy.  Ks.  Marek  będzie  przez  całą
niedzielę  głosił  Słowo Boże oraz zbierał ofiary na działalność misyjną
w Ukrainie. 
12. W niedzielę, 6. października w naszej wspólnocie będziemy gościć
Pana  Grzegorza Miecznikowskiego,  który  będzie  po każdej  Mszy  św.
dzielił  się  doświadczeniem spotkania  z  Bogiem uzdrawiającym.  Tego
dnia  po Eucharystii  o  g.  18.00  zapraszamy  na  adorację,  z  modlitwą
uwielbienia. Więcej informacji na plakatach. 
13. Zachęcamy  do  uczestnictwa w spotkaniach grup duszpasterskich
w  naszej  parafii.  Harmonogram  spotkań  dostępny  na  stronie  inter-
netowej parafii.
14.  Ks.  Proboszcz  poszukuje  nauczycieli  religii  do  pracy  w  szkole.
Więcej informacji u ks. Proboszcza. 
15.  Zachęcamy  do  nabycia  prasy  katolickiej:  Gościa  Niedzielnego,
Galilei  oraz  o  zabranie  naszego  parafialnego  biuletynu  w  którym
znajdziemy świadectwo małżonków z naszej parafii, którzy opowiadają
o przynależności do Kręgu Domowego Kościoła.

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ
Redaktor naczelny

           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty                 Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   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
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NIEDZIELA

ZWYKŁA

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Wj 32, 7-11
        Bóg przebacza grzesznemu ludowi
Psalm:        Ps 51 (50)
       Wstanę i wrócę do mojego ojca
II czytanie:  1 Tm 1,  12-17

       Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników
Ewangelia:   Łk 15, 1-32 lub Łk 15, 1-10

        Radość z nawrócenia grzesznika

DZIŚ:
• Rozpoczęcie Tygodnia 

Wychowania 
• Dzień Środków 

Społecznego Przekazu

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 16 września:  Wspomnienie  obowiązkowe  Świętych męczenników Korneliusza, papieża

i Cypriana, biskupa
Środa,  18 września:  ŚWIĘTO, Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
Piątek,  20  września:  Wspomnienie  obowiązkowe  Świętych  męczenników  Andrzeja  Kim  Taegon,

prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
Sobota, 21 września:  ŚWIĘTO, Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Z  Ewangelii według św. Łukasza:
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.

Na  to  szemrali  faryzeusze  i  uczeni  w  Piśmie:  „Ten  przyjmuje
grzeszników  i  jada  z  nimi”.  Opowiedział  im  wtedy  następującą
przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia  dziewięćdziesięciu  dziewięciu  na  pustyni  i  nie  idzie  za
zgubioną,  aż  ją  znajdzie?  A  gdy  ją  znajdzie,  bierze  z  radością  na
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam
wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy  nie  potrzebują  nawrócenia.  Albo  jeśli  jakaś  kobieta,  mając
dziesięć drachm, zgubi  jedną drachmę, czyż  nie zapala światła,  nie
wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza  przyjaciółki  i  sąsiadki  i  mówi:  "Cieszcie  się  ze  mną,  bo
znalazłam  drachmę,  którą  zgubiłam".  Tak  samo,  powiadam  wam,
radość  powstaje  u  aniołów Bożych  z  jednego grzesznika,  który  się
nawraca”.

KOMENTARZ:

Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw
naszej skłonności do ocen i osądów, dziele-
nia  ludzi  na  dobrych  i  złych.  Cudze  braki,
wady, przewinienia często budzą w nas obu-
rzenie i niechęć. Tymczasem wszyscy w rów-
nym  stopniu  potrzebujemy  miłosierdzia.
Jeśli  dane  jest  nam  dostrzec  słabości  na-
szych  bliźnich,  to  tylko  po  to,  byśmy  jak
Abraham orędowali  za  nimi  u  Boga.  Z  na-
dzieją,  że  ktoś  inny,  widząc  nasze  zło,
pomodli się i za nas.

Papieska intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień: 
Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, 
która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 16.09.2019
8.00  1. †Jan PLATA (XVI)

2. O zdrowie i udaną operację, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Zofii
18.00 1. †Edmund PIKULSKI (XVI)

2. W intencji Małgorzaty. O zdrowie i Boże błogosławieństwo (int. od Rodziny Nazaretańskiej)
3. O szczęśliwą operację i potrzebne łaski dla Marianny 

Wtorek 17.09.2019
8.00 1. †Edmund PIKULSKI (XVII)

2. O ratunek, wzmocnienie wiary i uzdrowienie duszy i ciała dla Agnieszki i Jej synka.
3. W intencji nowożeńców: Anny i Karola w miesiąc po ślubie. 

18.00 1. Jan PLATA (XVII)
2. ††Marcin, Maria i ††z rodziny PIRÓG

Środa 18. 09. 2019
8.00 1. †Jan PLATA (XVII)

2. O ratunek, wzmocnienie wiary i uzdrowienie duszy i ciała dla Agnieszki i Jej synka
18.00 1. †Roman LAS w miesiąc po pogrzebie. 

2. †Edmund PIKULSKI (XVII)
3. †mąż Zygmunt oraz †† z rodziny GAWOR. 

Czwartek 19.09. 2019
8.00 1. Jan PLATA (XIX)
18.00 1. W intencji nowożeńców: Małgorzaty i Michała w miesiąc po ślubie.

2. †Marek JUSZCZAK w 15. r. śmierci. 
3. †Edmund PIKULSKI (XIX)
4. †Dorota w 4. r. śmierci. 

Piątek 20. 09. 2019
8.00 1. †Edmund PIKULSKI (XX)

2. †Dariusz PIERNICKI w miesiąc po śmierci. 
18.00 1. †Jan PLATA (XX)

2. †Marek JUSZCZAK w 16 r. śmierci.
3. †tata Zbigniew

Sobota 21. 09. 2019
8.00 1. †Jan PLATA (XXI)

2. †Edmund PIKULSKI (XXI)
16.00 Msza ślubna: Kamila MILEWSKA i Paweł Piotr GABIS
18.00 1. †Jan PETTKE oraz dusze w czyśćcu. 

2. W int. Małgorzaty i Tomasza z okazji 34. r. ślubu, z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. 

Niedziela 22.09. 2019
XXV Niedziela zwykła
7.30 ††rodzice: Stefania i Zygmunt oraz †Edward. 
9.00 1. †Edmund PIKULSKI (XXII)

2. †Bronisław KISTOWSKI w 18. r. śmierci. 
10.30 1. †rodzice: Helena i Jan oraz Aleksandra i Leon.

2. ††Hieronim MISIUREK w 5. r. śmierci, †Franciszek SUPIŃSKI, †Genowefa, †Czesława, †Henryk i †Jerzy. 
11.00 W intencji parafian. 
12.00 1. †Jan PLATA (XXII)

2. W 9. Rocznicę ślubu Lucyny i Wiesława. 
13.15 1. †Krystyna w 6. r. śmierci oraz ††rodzice: Jan, Irena i Eugeniusz. 

2. ††Teresa i Władysław.
18.00 1. ††rodzice: Wanda i Bernard, ††bracia z rodziny ZDROJEWSKICH. 

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy i Michała z okazji 20. rocznicy ślubu. 
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Spójrzmy na otaczający nas świat: iluż mężczyzn i ile kobiet, ludzi młodych, dzieci cierpi i są całkowicie pozbawieni
wszystkiego! To nie należy do Bożego planu. Jakże pilne jest to wezwanie Jezusa, by umrzeć dla naszych zamknięć,
dla naszych indywidualizmów i naszej pychy, aby mógł zatriumfować duch braterstwa -emanujący z otwartego
boku Jezusa Chrystusa, z którego rodzimy się jako rodzina Boża - i gdzie każdy może czuć się kochany, ponieważ
jest rozumiany, akceptowany i doceniany w swojej godności.

Fragment homilii podczas Mszy na polu diecezjalnym Soamandrakizay
Antananarywa, 8 września 2019

KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Naszą  drogę  rozwoju  duchowego  we
wspólnocie,  jaką  jest  Kościół  Domowy,
zaczęliśmy rok temu. Słyszeliśmy wcześ-
niej, że KD wiele wnosi w życie małżon-
ków, że zyskuje się przyjaciół, często na
całe  życie,  że  pomaga  to  wzrastać  w
wierze  i  poznawaniu  Boga,  że  małżon-
kowie  dzięki  wspólnocie  są  w  stanie
wspólnie wzrastać w miłości. Jednak nie
wyobrażaliśmy  sobie  jak  to  może

wyglądać w praktyce (a jesteśmy małżeństwem 20 lat).
Spotkania  odbywają  się  raz  w  miesiącu  i  trwają  3  go-

dziny.  W  codziennej  rzeczywistości  i  nawale  obowiązków
związanych  z  pracą  zawodową  i  dziećmi  nie  wyobrażałam
sobie,  że  znajdziemy  na  to  czas.  Po  roku  spotkań,  sami
przestawiamy  wszystko  w  naszej  codzienności,  by  przede
wszystkim  wygospodarować  czas  na  spotkanie  Kościoła
Domowego. 

Co nam dał ten rok? 
Rok to niewiele. Jeśli podsumujemy ilość spotkań to prze-

cież 10 spotkań po 3 godziny, w określonej formie, z okre-
ślonymi  tematami  i  modlitwą.  A  co  nam  to  dało?  Przede
wszystkim przekierowanie ważności  spraw w naszym życiu.
Według pięknej zasady – jeśli Bóg jest na właściwym miejscu,
to cała reszta układa się należycie.  Zgłębiamy naszą wiarę,
poznajemy Boga, czytamy Pismo Święte, rozmawiamy o prze-
żywanych doświadczeniach wiary. A co najważniejsze – dzie-
limy  się  tymi  przemyśleniami  z  ludźmi  w  naszym  kręgu.
Słuchamy refleksji  na temat modlitwy, Boga, przeczytanego
fragmentu  Pisma  Świętego.  Słuchamy  jak  wygląda  droga
rozwoju  osobistego  każdego  z  nas  a  także upadków  i  nie-
udanych prób wzrastania w relacji z Bogiem. Takie dzielenie
się tym, co każdy z nas nosi w sercu jest czymś pięknym. Nie
tylko  dlatego,  że  możemy  komuś  o  tym  opowiedzieć,  ale
także  dlatego,  że  słuchając  innych  możemy  czerpać  z  ich
doświadczenia  dla  własnego  rozwoju.  I  oczywiście  przeży-
wane trudności innych, podnoszą nas na duchu i pokazują, że
nie tylko my jesteśmy słabi.  A jednocześnie wspieramy się
wzajemną modlitwą, co umacnia nas każdego dnia.

  Poza rozwojem duchowym, bezcenną wartością w na-
szym życiu są ludzie, których Pan Bóg postawił na naszej
drodze. Po roku bez wątpienia możemy stwierdzić, że bar-
dzo się  lubimy.  Widać to  szczególnie  po osobistych rela-
cjach. Wakacje, bez ustalonych spotkań, były dla nas inspi-
racją  to  organizowania  spotkań  „nieoficjalnych”,  by  na
gruncie prywatnym poznawać się i po prostu być ze sobą.
Czujemy,  że  budujemy  coś  prawdziwego,  dajemy  siebie
drugiemu człowiekowi a ponieważ przyczyną naszych spot-
kań jest Bóg – wartości takie jak wzajemne zaufanie i szcze-
rość relacji są oczywistością. Tak naprawdę znajdujemy w
Kościele Domowym to czego coraz częściej brakuje w życiu
–  pięknych,  szczerych  relacji  z  ludźmi,  bez  domen  dzi-
siejszego świata – rywalizacji, zazdrości czy oceniania i ob-
mawiania.

Polecamy 
Ewa i Michał

Strona 3 


