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INTENCJE MSZALNE 16.10 – 22.10

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

zgłosić w celu korekty.  
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Poniedziałek 16 Października
                 Św. Jadwigi Śląskiej

17:00 + Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

17:00 -  W pewnej intencji

18:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Niny 
z okazji 1 urodzin

18:00 + Rodzice: Dopke i Plińscy

Wtorek 17 Października
        Św. Ignacego Antiocheńskiego

17:00 + Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

17:00 + Hubert Jutrowski

18:00 + Wojciech Chmielewski w rocznicę śmierci 

18:00 + Jerzy Robakowski od pracowników firmy 
EKOWIK

Sroda 18 Października
Św. Łukasza

17:00 + Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

17:00 +  Ojciec Antoni, Józef, brat Jan, Mirella i 
Józefa

18:00 + Dziadkowie: Hincke, Zielińscy, Bystram i 
Hintzke

18:00 +  Aleksandra Ceynowa od sąsiadów

Czwartek  19 Października
                    Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

17:00 + Wanda Kortas od przyjaciół i znajomych

17:00 + Maria, Jan, Zbigniew Jeka

18:00 + Dziadkowie z obojga stron Potrykus i Bięga

18:00 - O szczęśliwą operację oka

Piątek 20 Października
Św. Jana z Kęt.

17:00 + Ksiądz proboszcz Wiesław Wett i 
Wanda Kortas

17:00 + Rodzice: Anna i Zygmunt oraz 
Manfred, Rafał, Teresa, Stanisław

18:00 +Jadwiga w rocznicę śmierci, Michał 
Jeka

18:00 – Dziękczynna w rocznicę ślubu

Sobota 21 Października
Bł. Jakuba Strzemię

17:00 – Wolna intencja

17:00  + Jan Baran w 12 rocznicę śmierci i 
Marta

18:00 + Anna, Stanisław Czapp, Stefania 
Nowik, Franciszek Blok

18:00 – Wolna intencja

XXIX Niedziela  Zwykła 
22 Października

08:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące, Jan i 
Genowefa Brezińscy

10:30 – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie

16:00 + Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer



PROGRAM RODZINA- RODZINIE

    Drogi Darczyńco!

    W imieniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz rodzin, które otrzymały

    wsparcie w projekcie Rodzina Rodzinie serdecznie dziękujemy za półroczne

    zaangażowanie i pomoc kierowaną do wybranej rodziny z Syrii.

    Rodziny, które otrzymują pomoc, wiedzą, że to konkretne osoby, rodziny,

    wspólnoty z Polski, przekazują pieniądze na pomoc i poprawę ich

    codziennego życia. Dzięki osobom, które pracują z nami w Aleppo wiemy

    ile ta pomoc dla nich znaczy i przekazujemy ich ciepłe, z głębi serca

    podziękowanie oraz zapewnienie o modlitwie.

    Pomimo faktu, że podobno wojny już nie ma w Aleppo, sytuacja mieszkańców

    miasta jest nadal bardzo ciężka. Do tragedii wojny dochodzą dramaty

    przeżywane w ocalałych rodzinach! Utrata mieszkań, domów oraz dorobku

    całego życia to  strata nie do nadrobienia. Przy bardzo wysokich cenach

    za wodę, prąd oraz kilkanaście razy droższą żywność rodziny znajdują się

    na skraju nędzy i ubóstwa. Koszty życia są nieporównanie wyższe, a

    możliwości zarobkowania w zburzonym mieście praktycznie nie ma. By żyć

    rodzina potrzebuje średnio około 150-200 $. Jeśli członkowie rodziny

    znajdą pracę zarabiają tylko 20-40$. Do tego dochodzą poważne choroby i

    niepełnosprawność dotykające wielu mieszkańców będące wynikiem

    długotrwałego ostrzału, nalotów, regularnych bombardowań oraz braku

    opieki medycznej. Nad wieloma rodzinami od niedawna zawisła groźba

    utraty jedynego źródła dochodu w związku z decyzją powoływania do wojska

    mężczyzn do 47 roku życia będących nierzadko jedynymi żywicielami

    rodziny. W Syrii nie ma systemu opieki emerytalnej i ciężar opieki nad

    osobami starszymi spoczywa na dzieciach. Z uwagi na ogromne

    spustoszenia, których dokonała wojna śmierci najbliższych, ludźmi

    starszymi nie ma kto się zajmować. Żyją oni w skrajnej nędzy. Rodziców

    małych dzieci nie stać na posłanie ich do szkoły, opłacenia czesnego,

    nie wspominając o zakupie książek, wyprawki szkolnej czy ubrań. Koszty

    posłania dzieci do szkoły są przeogromne, rodzice kosztem swojego

    niejedzenia starają się wygospodarować pieniądze na uczynienie życia

    swoich dzieci normalnym.

    Dlatego też w imieniu rodzin syryjskich z Aleppo prosimy Cię o dalszą

    pomoc i wsparcie dzięki, któremu odbudują one nie tylko miasto, ale i

    własne życie. Wierzymy, że zechcą Państwo pozostać z nami i pomóc

    mieszkańcom odbudować Aleppo!

    Jeśli chcesz pozostać z nami i nadal wspierać rodziny z Allepo nie

    zwlekaj, Msza okazję

Deklarację otrzymasz u. ks. proboszcza.

 

1 CZYTANIE: (Iz 25,6-10a)
2 CZYTANIE: (Flp 4,12-14,19-
20)
EWANGELIA: (Mt 22,1-14)

XXVIII Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXVIII NIEDZIELE ZWYKŁA

15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe 
codziennie o godzinie 17.30. Dzieci zapraszamy na godzinę 
16.00 od poniedziałku do piątku.

W kalendarzu liturgicznym jutro przypada wspomnienie św. 
Jadwigi Śląskiej, we wtorek św. Ignacego 
Antiocheńskiego, w środę święto św. Łukasza, w piątek 
św. Jana z Kęt, w sobotę bł. Jakuba Strzemię.

W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, w 
przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła wyłożone będą 
kartki z wypominkami, które można składać na tacę w 
kopercie lub w kancelarii. Złożone przy tej okazji ofiary, 
tego roku przeznaczamy jak zwykle na fundusz budowlany. 
Kartki będą także włożone w biuletyn parafialny.

Przy wyjściu z kościoła do nabycia aktualny numer Gościa 
Niedzielnego i Biuletyn.

W ostatnim tygodniu października i w okolicach 18 listopada 
są wolne intencje Mszy świętych. Można je zamawiać w 
biurze parafialnym.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim 
błogosławionego dnia pańskiego i dobrego tygodnia. 
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

    Ks. Sławomir Skoblik
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