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INTENCJE MSZALNE 19.06 – 25.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

XI NIEDZIELA ZWYKŁA              18 Czerwca 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 19 CZERWCA 

17:00 -  Dziękczynna z okazji 
rocznicy ślubu Piotra I Małgorzaty

18:00 + Franciszek w 3 r. śm. i 
Barbara Jeka 

18:30 + Jan Breziński gr. 22 

WTOREK – 20 CZERWCA

17:00 + Magdalena Buja w 5 r. śm., 
Danuta Bolda w 7 r. śm. 

18:00 + Jadwiga w r. urodzin i
 Michał Jeka

18:30 + Jan Breziński gr. 23  

ŚRODA – 21 CZERWCA

17:00 +   Mirosław Serwa 

18:00  + Dziadkowie Styn i Wolszon, 
oraz Jankowscy i Płowiec 

19:00 + Jan Breziński gr. 24 

CZWARTEK –  22

17:00 +   Ojcowie Zygfryd oraz 
Tadeusz

18:00 + Izabela Jeka i o Boże błog. 
w rodzinie

18:30 + Jan Breziński gr. 25

PIĄTEK –  23 CZERWCA

17:00 + Jan, Józef i Stanisława 
Lessnau 

18:00 + Wanda i Jan Wierzbowscy

19:00 + Jan Breziński gr. 26 

SOBOTA – 24 CZERWCA   

17:00 + Jan i Marta Baran 

18:00 + Jan i Agnieszka Mach

19:00 + Jan Breziński gr. 26  

NIEDZIELA – 25 CZERWCA  

08:00 + Irena Bolda 

10:00 + Eufemia, Leon i Maria 
Trojka 

11:30 + Stanisława i Stanisław 
Rattke 

20:00 + Jan, Stanisława, Józef 
Lessnau 

20:00 +  Jan Breziński gr. 27

 Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego
w roku akademickim 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) 
powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego 
zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 
50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:
własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 

Głódzia, Metropolity Gdańskiego);
własnoręcznie napisany życiorys;
świadectwo chrztu i bierzmowania;
świadectwo ukończenia szkoły średniej;
świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);
opinię Księdza Proboszcza;
opinię Katechety ze szkoły średniej;
kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia 

(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)
3 fotografie;
ksero dowodu osobistego;
wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić 

niewypełniony) (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29 maja do 15 lipca 2017 r. oraz dodatkowo od 24 
sierpnia do 1 września 2016 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na 
stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:
e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

http://www.gsd.gda.pl/
http://www.gsd.gda.pl/
http://www.irk.uksw.edu.pl/
mailto:seminarium@gsd.gda.pl


 

1 CZYTANIE: (Wj 19,1-6a)
2 CZYTANIE:  (Rz 5,6-11)
EWANGELIA: (Mt 9,36-10,8)

XI Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XI NIEDZIELE ZWYKŁA

18 CZERWCA 2017 r.

Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie ks. dra Leszka Jażdżewskiego, wykładowcę 
historii Kościoła w GSD i dyrektora Archiwum Archidiecezji Gdańskiej i alumna 
naszego seminarium. Dzisiejszy dzień w naszym dekanacie jest szczególną okazją do 
modlitwy za nasze seminarium. Dziś o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania 
do NSJ.

Z racji przeżywanej w czwartek uroczystości Bożego Ciała dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie i przeżycie tej uroczystości: niosącym 
feretron, chorągwie i sztandary, dzieciom sypiącym kwiaty i niosącym poduszki, 
a także Liturgicznej Służbie Ołtarza, budowniczym ołtarzy, dekorującym domy i 
wszystkim, którzy wzięli liczny udział w procesji, wyrażając w ten sposób cześć 
dla Jezusa Eucharystycznego.

W dalszym ciągu zapraszamy w Oktawie Bożego Ciała codziennie o godz. 17:30 na 
nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją eucharystyczną. Także w oktawie 
zapraszamy dorosłych, młodzież do noszenia chorągwi i feretronu, dzieci do 
sypania kwiatków.

W środę przypada wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

W czwartek, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, dokonamy poświęcenia 
przyniesionych wianków, ziół i kwiatów.

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednocześnie jest 
to zakończenie roku szkolnego i Dzień Ojca. W tym dniu nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msza św. dla uczniów naszej szkoły o 
godz. 8.00. Dzień wcześniej od 16.30 okazja do spowiedzi św. W tym dniu także 
procesja eucharystyczna o godz. 17.30.

W sobotę przypada uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela.

W przyszłą niedzielę obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św.: 8.00, 10.00, 11.30 i 
20.00. Gościć będziemy ks. Andrzeja Bulczaka, który był na moim roku w 
seminarium. Od kilkunastu lat pracuje na Białorusi w diecezji witebskiej. Ks. 
Andrzej podzieli się doświadczeniem swojej pracy, a po Mszy św. będzie zbierał 
ofiary do puszek na rzecz swojej pracy duszpasterskiej.

 Wyjeżdżających do Wilna zapraszam w środę 20 VI po Mszy św. o 18.00 do salki na 
spotkanie. Proszę o przyniesienie zaliczki w wysokości 200 zł.

Z racji mojego wyjazdu z młodzieżą do Ostrzyc biuro parafialne w tym tygodniu jest 
czynne w czwartek i dodatkowo w piątek w godzinach 15.15-16.30.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Miłość bliźniego, w naszym ludzkim ujęciu, rozumie się przede wszystkim jako pomoc drugiemu 
człowiekowi udzieloną odgórnie, jest w niej coś z panowania. Bogaty pomaga ubogiemu, 
wykształcony miernemu, silny słabemu, zdrowy choremu. Zawsze ten wyższy pochyla się nad 
niższym i usiłuje go podźwignąć ku górze. Tak też wielu rozumie pomoc łaski Bożej. Bóg 
mieszkający w górze pochyla się nad człowiekiem, by jako Wszechmocny Mocarz podnieść go ku 
górze.Takie ustawienie pomagającego na szczycie i wspomaganego u podnóża góry można 
pogodzić ze Starym Testamentem, ale nie ma ono wiele wspólnego z Ewangelią. Ten, kto kocha 
miłością ewangeliczną, nie pomaga odgórnie. On schodzi do poziomu potrzebującego pomocy i 
pomaga mu w zdobywaniu szczytu oddolnie. Nie ciągnie go na linie ku sobie, ale wspiera 
pozwalając mu uwierzyć, że stać go na zdobycie szczytu, a gdyby popełnił błąd i odpadł, może 
liczyć na jego asekurację.

Różnica jest zasadnicza. W miłości, która pomaga z góry, kochany odczuwa przepaść, jaka go 
dzieli od wspomagającego. On wie, że wszystko jest uzależnione od liny łaski: wie, że jeśli ona w 
drodze na szczyt wypadnie mu z ręki, to stojący od niego wyżej nic mu już nie pomoże. 
Spadający roztrzaska się o skałę.Natomiast w miłości ewangelicznej sama świadomość, że 
wspomagający jest niżej, ułatwia zdobywanie szczytu. Można odpaść od skały, bo wówczas 
spadający znajdzie się wprost w rękach tego, który mu pomaga.Ta zmiana sposobu 
wspomagania człowieka stanowi istotny punkt różniący Stary Testament od Nowego. W dziejach 
Izraela Bóg, mówiąc do nas ludzkim językiem, jawi się głównie jako wspomagający z góry. 
Między Nim a człowiekiem zionie wielka przepaść, którą można pokonać przy pomocy liny Bożej 
łaski spuszczonej z nieba. W Ewangelii natomiast Syn Boga schodzi do poziomu człowieka, 
rezygnując z używania liny, lecz swoją bliską obecnością, swymi ramionami wspiera go, by dotarł 
do Domu Ojca, czyli zdobył szczyt, z którego spadł przez grzech.Trzeba dobrze przemyśleć scenę 
z Wieczernika, w której Chrystus z miednicą w ręku podchodzi do uczniów. To jest przykład 
ewangelicznie rozumianej miłości. Nie odgórnie, ale oddolnie, Bóg jako sługa gotów umyć nogi 
człowiekowi.Doskonale dostrzegł to św. Brat Albert. Niestety ma on wielu wielbicieli, ale 
niewielu naśladowców. Zejść do poziomu nędzarzy materialnych i moralnych, by im pomóc 
wspinać się w górę, oto pragnienie jego serca. Naśladować Syna Bożego z miednicą w ręku. 
Chrystus w Wieczerniku miał przed sobą uczniów, których kochał. Brat Albert zebrał nędzarzy, 
margines społeczny, i nalawszy wody do miednicy poszedł umywać im nogi, swoją dobrocią 
serca.Gdyby rodzice odkryli tajemnicę ewangelicznie rozumianej miłości, wiedzieliby, że dziecku 
nie należy pomagać odgórnie, lecz trzeba uczynić to od dołu, stając się sługą własnego dziecka. 
Gdyby to zrozumieli małżonkowie, nie byłoby rozwodów, jeden służyłby drugiemu. Rozwód ma 
miejsce tam, gdzie jeden chce panować nad drugim. Gdyby tę miłość dostrzegli pedagodzy, w 
krótkim czasie wychowaliby nowe pokolenie odważnych i mądrych alpinistów ducha.

Św. Paweł mówi, że „Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, 
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Apostoł narodów doskonale zrozumiał, na czym polega 
różnica w rozumieniu miłości bliźniego w Starym i Nowym Testamencie, i dlatego mógł napisać 
do Koryntian: „Stałem się niewolnikiem dla wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 
pozyskam” (1 Kor 9, 19).

A jaka jest nasza postawa wobec bliźnich? Czy pomagamy im odgórnie panując nad nimi, czy też 
potrafimy pomagać od dołu umożliwiając im zdobycie szczytów i uczestnicząc w tryumfie ich 
zdobycia, krocząc tuż tuż za nimi. Szczęśliwy, kto odkrył radość ewangelicznie rozumianej miłości 
bliźniego. Jest to jeden z największych skarbów dostępnych dla człowieka na ziemi.


