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INTENCJE MSZALNE 07.08 – 13.08

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 07 Sierpnia

17:00 + Roman Potrykus w rocznicę 
urodzin

17:00 +  Ksiądz proboszcz Wiesław Wett

18:30 + Rozalia Kozerok – 29 greg.

Wtorek 08 Sierpnia  św. Dominika

17:00 + Łucja Berta

18:00 +  Jan i Augustyn Czapp w 
rocznicę
 śmierci i Marta Czapp

18:30 + Rozalia Kozerok – 30 greg.

Sroda 09 Sierpnia  św. T.B od Krzyża

17:00 +  Ernestyna, Zbigniew Cybula, 
+  rodzice z obojga stron

18:00 +  Jan i Agnieszka Mach w
 rocznicę  urodzin, Jan

 Czwartek 10 Sierpnia  św. Wawrzyńca

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

18:00 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

Piątek  11 Sierpnia  św. Klary

17:00 + Jan Glembin od sąsiadów, 
krewnych i znajomych

18:00 + Anna i Roman Potrykus

Sobota 12 Sierpnia

 17:00 + Hubert Jutrowski oraz Brygida 
i Anna

18:00 +  Rodzice oraz Ludwika i 
Franciszek

 XIX  Niedziela  Zwykła 13 Sierpnia 

08:00 +  Jan i Genowefa Brezińscy oraz 
ich rodzeństwo

10:00 – W intencji ofiarodawców 
budowy

11:30 + O. Antoni, Józef, brat Jan, 
Mirella i Józefa

20:00 +   Witanowscy: Janina w 9 
rocznicę śmierci, Stefan w 2 rocznicę 
śmierci

20:00 +  Anna, Józef Hincka, Helena 
Bolda, Janusz Olszewski

Zaproszenie na wydarzenia I Archidiecezjalnego Kongresu Trzeźwości

Rozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji, składany przez 
wielu Polaków, to błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez 
nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Dzieło abstynencji podejmowane z troski o 
bliźnich,otwiera nas także na Boga, który jest Miłością.

Rok 2017, to w Polsce rok Narodowego Kongresu Trzeźwości, a u nas to rok I 
Archidiecezjalnego Kongresu Trzeźwości, nad którym  patronat objął Metropolita Gdański 
Abp Sławoj Leszek Głódź oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.Polska pilnie potrzebuje 
odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. 
Konieczna jest gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana 
świadomości społecznej.Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby 
punktów sprzedaży alkoholu, jego promocji i reklamy.Kongres ma stać się impulsem do tych 
koniecznych dla rozwoju Narodu działań.Kongres Archidiecezjalny odbędzie się pod hasłem: 
„Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Celem 
kongresu jest: ograniczenie spożycia alkoholu, promocja trzeźwości i abstynencji.

Tegoroczny kongres odbędzie się w dwóch częściach:

     I część modlitewna– 15.08.2017 r. –Piesza Pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa pod 
hasłem:Dar abstynencji! Kocham, nie piję!!!

    II część studyjna – dnia 21. 10. 2017 r. – Eucharystia w Archikatedrze Oliwskiej i 
konferencja naukowa w auli Jana Pawła II:Przez abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i 
zawodowej wszystkich!!! Zachęcamy do włączenia się w dzieło dobrowolnej ofiary całkowitej 
abstynencji czasowej lub na całe życie, w duchu wynagrodzenia za grzechy alkoholizmu, z 
miłości ku Bogu i bliźniemu, dla skutecznego przeciwstawienia się towarzyskiemu 
przymusowi picia, dla osobistego postępu w życiu duchowym i dawania dobrego przykładu.

Ks. Bogusław Głodowski

Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
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  Przemienienie Pańskie – 6 sierpnia 2017 r.

 Dzisiaj Spotkanie Żywego Różańca dzisiaj o godzinie 14:15 w kościele.

    Trwa sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród których znajduje się 
73. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego [1 VIII], 61. rocznica Jasnogórskich 
Ślubów Narodu, 97. Cudu nad Wisłą, a także 37. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 
1984 r. sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych wydarzeń, 
wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego 
zachęca nas jak co roku także Episkopat Polski.

    We wtorek wspominamy świętego Dominika, w środę obchodzimy święto Teresy 
Benedykty od Krzyża, patronki Europy, w czwartek święto św. Wawrzyńca, w piątek 
wspominamy św. Klarę, w sobotę św. Maksymiliana Marię Kolbego. W niedzielę 13 
sierpnia przypada 72. rocznica urodzin Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia. Pamiętając o obchodzących w tym tygodniu swoje święta 
drogim Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

    Podobnie jak w ubiegłym roku, na początku sierpnia przedstawiciele rady parafialnej 
roznoszą po parafii opieczętowane koperty na budowę kościoła. Dobrowolne ofiary będzie 
można anonimowo złożyć do koperty i położyć w niedzielę na tacę. Przeznaczone zostaną 
one na prace w kaplicy za prezbiterium, dokończenie wymiany okien w kościele i w tejże 
kaplicy. Przymierzamy się także powoli do drzwi do kościoła. Jest ich 7, w tym dwoje 
podwójnych. Dziś na Helu, następnie w Gdańsku, kościele św. Józefa, we Władysławowie 
i Chałupach ksiądz proboszcz głosi kazania i zbiera pieniądze na budowę kościoła.

    W przyszłą niedzielę będziemy gościć o. oblata z gdańskiego kościoła św. Józefa, 
który będzie głosił Słowo Boże i rozprowadzał kalendarze misyjne na 2018 rok. My 
już dzisiaj po Mszy świetej rozprowadzamy kalendarze parafialne na 2018 rok. 
Dochód ze sprzedaży jest cegiełką na budowę kościoła. Koszt 20 złotych.

    W przyszłą niedzielę kolekta budowlana.

    Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w 
biuletyn.

    Ksiądz Andrzej, który kwestował na rzec swojej parafii Postawach na Białorusi dziękuje za 
modlitwę i ofiary. W dniu 25 czerwca zebrał pod naszym kościołem na ten cel 2228 
złotych i cztery euro.

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się 
tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, 
wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i 
wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego... 
Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10). Wydaje się, jakby św. Paweł 
pomijał miłość Boga i zasadzał wypełnienie Prawa jedynie na miłości braterskiej. W istocie, 
gdy chrześcijanin miłuje bliźniego tak, jak naucza Ewangelia, i tak, jak to Chrystus czynił, 
wtedy nie można wątpić o jego miłości do Boga. To jest tak prawdziwe i miłość braterska jest 
tak miła Bogu, że Jezus, mówiąc o sądzie ostatecznym, nie podał innego powodu do 
usprawiedliwienia czy też potępienia, jak tylko miłość praktykowaną lub nie praktykowaną 
względem bliźniego. „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść... byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie...” (Mt 25, 34-36). 
Chrystus nie tylko uważa ludzi za swoich braci, lecz jakby utożsamia się z nimi, przede 
wszystkim z najbiedniejszymi, najnędzniejszymi, najbardziej potrzebującymi pomocy, i mówi: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(tamże 40). Prawda niezwykle pocieszająca; przeciwstawia się jej tutaj jednak inną, bardzo 
poważną. Jezus, dobroć i miłosierdzie nieskończone, nie waha się ogłosić wyroku potępienia 
wiecznego na tych, którzy odmówili bliźniemu pomocy płynącej z miłości braterskiej, 
odmówili jej jakby Jemu samemu. „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny... Bo 
byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, bo byłem spragniony, a nie daliście Mi pić...” (tamże 
41-42). Ludzie należą do Chrystusa: są Jego własnością. On ich nabył za cenę swojej krwi, 
wszczepił ich w siebie jako członki swojego Ciała Mistycznego; kto uderza człowieka, uderza 
Jego, kto nie miłuje człowieka, Jego nie miłuje. Kiedy św. Paweł pisał: „miłość jest 
wypełnieniem Prawa”, miał bez wątpienia na myśli naukę Pana i tajemnicę Jego Ciała 
Mistycznego, której stał się głosicielem.

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”... O Panie, Ty sam udzieliłeś nam tej 
wzajemnej miłości, Ty sam wybrałeś nas, nie przynoszących owocu, bośmy wówczas jeszcze 
Ciebie nie wybrali. Ty nas wybrałeś i postanowiłeś, abyśmy przynosili owoc, czyli wzajemnie 
się miłowali. Tego owocu bez Ciebie mieć nie możemy, jak latorośle bez winnego krzewu nic 
nie mogą uczynić. Miłość więc jest naszym owocem... rodzi się z czystego serca i z dobrego 
sumienia, i z wiary nieobłudnej. Ta miłość pozwala miłować się nam wzajemnie i miłować 
Ciebie, o Panie. Spraw, abym zrozumiał, że miłość wzajemna nie będzie prawdziwą miłością, 
gdy nie będziemy miłowali Ciebie. Bliźniego można miłować jak siebie samego tylko 
wówczas, jeśli miłuje się Ciebie. Na tych dwóch przykazaniach miłości polega cały Zakon i 
Prorocy. To jest naszym owocem...

„Owocem ducha jest miłość”... wszystkie inne pochodzą z miłości i z nią są ściśle złączone... 
Czy dobrze raduje się ten, kto nie miłuje dobra sprawiającego radość? Gdzie można znaleźć 
prawdziwy pokój, jeśli nie w tym, którego prawdziwie się miłuje? Kto jest wielkoduszny 
trwając w dobrym, jeśli żarliwie nie miłuje? Kto jest łaskawy, jeśli nie kocha tego, kogo 
wspiera? Kto jest dobry, jeśli miłość tego nie sprawi? Kto zbawiennie wierzy, jeśli wiara nie 
pobudza go do działania miłością? Kto z pożytkiem jest łagodny, jeśli miłość nim nie kieruje? 
Kto powstrzyma się od tego, co by go skalało, jeśli nie kocha tego, co go uszlachetnia?

Słusznie więc, o dobry Mistrzu, tak często miłość zalecasz, jakby tylko ją należało 
przekazywać. Spraw, abym zrozumiał, że wszystko inne bez niej na nic się nie przyda, a 
miłości mieć nie można bez innych dobrych czynności, które człowieka czynią dobrym (św. 
Augustyn).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy


