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INTENCJE MSZALNE 04.07 – 10.07

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
       

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA            03 lipca  2016 r.

PONIEDZIAŁEK – 4 lipca

17:00 + Aurelia Styn w rocznicę 
śmierci

18:00 + Józefa i Ksawery Jeka

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od mieszkańców ul. Kliprów

WTOREK – 5 lipca

17:00 + Franciszek Hincke w 4 
rocznicę śmierci

18:00 + Rodzice: Józefa i Bernard

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od mieszkańców ul. Korsarskiej

ŚRODA – 6 lipca

17:00 + Rodzice: Doering i bracia

18:00 + Ryszard Otrompka i 
dziadkowie

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od od mieszkańców ul. 
Korsarskiej

CZWARTEK – 7 lipca

17:00 + Brunon Borski

18:00 + Józefa w rocznicę śmierci 
oraz Franciszek i Stanisław Wrosz

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett w miesiąc od śmierci od Żywego 
Różańca

PIĄTEK – 8 lipca

17:00 + Halina Hincke – rocznica śmierci i 
Jan

18:00 – Dziękczynno-błagalna z okazji 94 
rocznicy urodzin Anny

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od 
od mieszkańców ul. Korsarskiej

SOBOTA – 9 lipca

17:00 + Bronisław Dybowski, rodzice: 
Agnieszka, Franciszek Hintzke

18:00 + Anna w dniu imienin, Stanisław 
Czapp oraz Stefania Nowik i Franciszek 
Blok – 1 rocznica śmierci

NIEDZIELA – 10 lipca

8:00 – O Boże błogosławieństwo w pracy na 
morzu dla załogi i kutra WŁA196

10:30 – W intencji ofiarodawców budowy

20:00 + Leon Mach i zmarli z rodziny Mach

INTENCJA NA LIPIEC:

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet 
egzystencja są zagrożone.

Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 
poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym 
zapałem i entuzjazmem.



1 CZYTANIE: (Iz 66,10-14c)
2 CZYTANIE: (Ga 6,14-18)
EWANGELIA: (Łk 10,1-12.17-
20)
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               Ks. Sławomir Skoblik

XIV niedziela zwykła

W rzadko którym fragmencie Pisma św. lepiej widać, jak Bóg ceni i szanuje człowieka, 
zapraszając go do współpracy w swoim dziele. Bóg w swoim żniwie, czyli dziele głoszenia 
Ewangelii i zbawienia człowieka, nie chce obyć się bez nas, lecz korzysta z naszego 
zaangażowania. Uwzględnia przy tym wszystkie uwarunkowania i właściwości ludzkiej 
natury.Wie na przykład, że źle się pracuje w pojedynkę, więc wysyła uczniów po dwóch, aby się 
wzajemnie wspierali i mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się do praw i 
zwyczajów, jakimi rządzi się świat, dlatego każe im iść jak owce między wilki, rezygnując ze 
wszystkich ludzkich zabezpieczeń, bo „kto mieczem wojuje, od miecza ginie”; lepszym orężem 
jest pokój, a zabezpieczeniem wiara. Wie, że łatwo zbacza się z obranej drogi i rozprasza na 
różne cele, i dlatego każe się skoncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o środki do 
pracy, przeszkadza nieraz samej pracy i powoduje jej bezowocność, więc wymaga ubóstwa. Wie, 
że człowiek lubi gonić za popularnością, odmianą i jest niecierpliwy, więc każe trzymać się 
jednego miejsca, dopóki nie skończą zadania, a gdy praca nie rokuje nadziei na owoce, każe nie 
tracić czasu. Wie wreszcie, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, więc pozwala się nimi 
cieszyć, ale z zastrzeżeniem, że więź wiary i miłości z Jezusem jest ważniejsza.W tym wszystkim 
widać wielką troskę Jezusa o swoich uczniów i owocność ich pracy. Nie chce im robić złudzeń, 
lecz lojalnie ostrzega o trudnościach: że nie będą przyjmowani, że ludzie będą ich atakować i nie 
pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im też zysku ani wielkiej zapłaty. Ale też i nie dla zysku ich 
posyła. Najważniejsze jest zadanie: głoszenie Ewangelii, wsparte znakami Bożej miłości i opieki. 
Jedno jest od drugiego nieodłączne. Bóg jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy się o swoje 
dzieci. Cudy uzdrowień fizycznych i duchowych, są znakiem wyzwolenia z gorszych i 
groźniejszych tarapatów: z grzechu. A wszystko to zapowiada zbliżanie się Królestwa 
Bożego.Ewangelia, czyli Dobra Nowina, to właśnie ogłaszanie tej radosnej wiadomości: Bóg o 
was nie zapomniał! Pomimo waszych grzechów, kocha was tak bardzo, że daje wam dostęp do 
swego Królestwa. Kto zaufa Chrystusowi znajdzie w Nim zbawienie, pomoc, przebaczenie i 
pokój.Żeby przyjąć tę Dobrą Nowinę, trzeba być godnym pokoju, tzn. ufać Bogu. Jezus nie 
wymagał, aby ludzie od razu w Niego uwierzyli. On wymagał, aby wierzyli Bogu, Pismu św., 
proroctwom. A jeśli ktoś szczerze ufa Bogu i naprawdę wierzy w Jego Słowo, wtedy przyjmie też i 
Chrystusa z Jego posłannictwem. Albowiem Chrystus głosił to samo co Bóg w objawieniu 
starotestamentalnym, z tą jednak różnicą, że Stary Testament obiecywał i zapowiadał, a 
Chrystus wypełniał i realizował. Ukazywał także pełny sens tego, co jeszcze nie do końca jasne 
było w Starym Przymierzu. Robił to stawiając właściwe akcenty na poszczególne tematy, 
przykazania, przepisy i wymagania Bożego prawa.I w tym posłannictwie mają współuczestniczyć 
uczniowie Jezusa – nie tylko ci pierwsi, przed dwoma tysiącami lat, ale i ci współcześni, żyjący 
dziś wśród nas. I my powinniśmy znaleźć się w ich liczbie, bo żniwo jest bardzo wielkie, a 
robotników ciągle mało. Jedno jest pewne: że robotnicy w sutannach do tej pracy już nie 
wystarczą. I dlatego warto rozważyć wezwanie Chrystusa. A jeszcze bardziej, modlić się ufnie i 
prosić, by jak najwięcej ludzi – z każdym z nas osobiście na czele – wielkodusznie podjęło te 
zadania. 

1. Dziś o godz. 14:15. w kościele comiesięczne spotkanie Żywego 
Różańca.
2. Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w 
niedziele Mszy św. o 16.00. Jest ona przesunięta na godzinę 20:00. 
Równocześnie przypominamy, że sobotnia Msza święta o godz. 18:00 
sprawowana jest z liturgii niedzielnej.
 3.W liturgii tego tygodnia w poniedziałek wspomnienie świętej Elżbiety 
Portugalskiej, w środę błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, w 
piątek świętego Jana z Dukli. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom 
składamy życzenia i w modlitwie polecamy opiece świętych patronów.
 4.Wszystkich gości nawiedzających naszą świątynie chciałbym 
poinformować, że jest ona kościołem jubileuszowym, w którym codziennie 
można uzyskać odpust zupełny i w którym także codziennie odmawiana 
jest o godzinie 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn, ponadto „Rycerza Niepokalanej”, „Różaniec” i 
„Apostolstwo Chorych”.
 6.Doroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w Swarzewie 
przypada w tym roku w dniach 16 i 17 lipca. Główne uroczystości 
odbędą się w niedzielę 19 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Pielgrzymi przybędą w sobotę 16 
lipca. Powitanie zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą 
Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 17:00. Nasza parafialna 
pielgrzymka wyruszy spod kościoła w sobotę i dołączy się tradycyjnie do 
Grupy Władysławowskiej.
 7.  Ksiądz Grzegorz Szamocki Rektor Gdańskiego Seminarium 
Duchownego dziękuje za ofiary zebrane przez kleryków na tacę na 
utrzymanie seminarium w dniu 19 czerwca.
    W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na cele budowlane.
 8.  Do posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. 
Zagrodowej i Rodzinnej.
 9.Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę 
i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia 
Pańskiego. 
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