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INTENCJE MSZALNE 23.10 – 29.10

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 23 Października
                
17:00 + Joanna i Juliusz Potrykus

17:00 + Rozalia i Feliks  

18:00 + Rodzice: Rozalia, Feliks, rodzeństwo Buja

18:00 – W intencji dzieci od Uli Jabłonka

Wtorek 24 Października
      
17:00 + Otylia Tomasik od uczestników pogrzebu

17:00 + Jerzy Robakowski od uczestników 
pogrzebu

18:00 + Jan Glembin

18:00 + Aleksandra Ceynowa od sąsiadów, 
znajomych z ulicy Korsarskiej

Sroda 25 Października

17:00 +  Aleksandra Ceynowa od rodziny z 
Sosnowca

17:00 + Jan Glembin

18:00 + Jerzy Robakowski od pracowników firmy 
EKOWIK

18:00 – W intencji naszej Parafii od Kasi i Daniela

Czwartek  26 Października
                   
17:00 +  Babcie i dziadkowie Glembin i Wrosz

17:00 + Anna, Feliks, Józef

18:00 +  Kamil; Styn, z rodziny Styn i Sąda

18:00 + Aleksandra Ceynowa od sąsiadów, 
znajomych z ulicy Korsarskiej

Piątek 27 Października

17:00 + Aleksandra Ceynowa od rodziny z 
Sosnowca

17:00 +  Jan Breziński w 1 rocznicę śmierci

18:00 – W intencji naszej Parafii od Kasi i Daniela

18:00 +  Aleksandra Ceynowa od kuzynek i 
kuzyna

Sobota 28 Października
Św. Apostołów Szymona

i  Judy Tadeusza

15:15 – Ślubna

16:00  – Ślubna

17:00 – Rubinowe Gody

18:00 + Rodzice: Franciszek, Irena Bystram i brat 
Zbigniew 

XXX Niedziela  Zwykła 
29 Października

08:00 + Aleksandra Ceynowa od kuzynek i kuzyna

08:00 + Eugeniusz Doering, Hania, Francisek 
Ceynowa, Józef Ceynowa

10:30 – Wolna Intencja

10:30 -  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 
zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Bolda

16:00 – O zdrowie i Boże błog. w rodzinie

16:00 + Aleksandra Ceynowa od uczestników 
pogrzebu

Misja to kairos Chrystusa
Zatem misją Kościoła nie jest upowszechnianie jakiejś ideologii religijnej, 
ani też propozycji wzniosłej etyki. Wiele ruchów w świecie potrafi 
wytworzyć wzniosłe ideały lub zasługujące na uwagę ekspresje etyczne. 
Jezus Chrystus poprzez misję Kościoła nadal głosi Ewangelię i działa, a 
zatem stanowi ona kairos, czas sprzyjający zbawieniu w dziejach. Przez 
głoszenie Ewangelii Jezus staje się ciągle na nowo nam współczesny, aby 
ci, którzy przyjmują Go z wiarą i miłością, doświadczali przemieniającej 
mocy Jego Ducha Zmartwychwstałego, który użyźnia to, co ludzkie i to, co 
stworzone, podobnie jak to czyni deszcz z ziemią. Jego zmartwychwstanie 
nie należy do przeszłości; zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat. 
Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się 
ponownie kiełki zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca sobie równych  
Adhort. ap. Evangelii gaudium, 276).
Zawsze pamiętamy, że ;u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji 
etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z 
Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 
ukierunkowanie; (BENEDYKT XVI, Enc. Deus caritas est, 1). Ewangelia 
jest Osobą, która stale daje siebie i nieustannie zachęca tych, którzy ją 
przyjmują z wiarą pokorną i wyrażającą się w czynach, do dzielenia 
swojego życia poprzez rzeczywisty udział w  Jego paschalnej tajemnicy 
śmierci i zmartwychwstania. W ten sposób Ewangelia staje się przez 
chrzest, źródłem nowego życia, wolnego od panowania grzechu, 
oświeconego i przekształconego przez Ducha Świętego. Przez 
bierzmowanie staje się umacniającym namaszczeniem, które dzięki temu 
samemu Duchowi Świętemu wskazuje nowe drogi i strategie świadectwa i 
bliskości. A przez Eucharystię staje się pokarmem człowieka nowego, 
lekarstwem nieśmiertelności; (IGNACY ANTIOCHENSKI, List do 
Efezjan,20, 2).

Orędzie Papieża Franciszna na Niedzielę Misyjną 22.10.2017 r.



 

1 CZYTANIE: (Iz 45, 1. 4-6)
2 CZYTANIE: (1 Tes 1,1-5b)
EWANGELIA: (Mt 22,15-21)

XIX Niedziela Zwykła OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XIX NIEDZIELE ZWYKŁA

22 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
Dziś z kolei rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który przeżywamy pod 

hasłem „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Według danych 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z maja br., na świecie pracuje 
2106 polskich misjonarzy, w tym 1128 księży i braci oraz 626 sióstr 
zakonnych. Na misjach pracuje aktualnie 311 księży diecezjalnych, 
najmniej liczną grupę stanowią misjonarze świeccy – 41 osób. Blisko 
połowa polskich misjonarzy (923) pracuje w Afryce. Na misjach 
przebywa 13 polskich biskupów – posługują m.in. w Brazylii, Boliwii, 
Kamerunie, Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui Nowej Gwinei. 

W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o 
godzinie 17.30. Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku na 
godzinę 16.00. W tym tygodniu rozstrzygnięcie konkursu na 
najciekawiej wykonany różaniec.

W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, w tygodniu 
przy wyjściu znajdą się kartki z wypominkami, które będzie można 
składać na tacę lub w kancelarii. Złożone przy tej okazji ofiary 
przeznaczamy na inwestycje budowlane. Bardzo proszę o czytelne 
wypełnianie wypominek najlepiej w mianowniku. Nie umieszczamy 
na wypominakach imion i nazwisk osób błogosławionych i świętych, 
a także tych, których proces beatyfikacyjny trwa tzw. sług Bożych, 
jak kard. Stefan Wyszyński.

Przy wyjściu u ministrantów do nabycia aktualna prasa religijna. W 
biuletynie jest druk wypominkowy.

 Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego 
na zimowy.

W zeszłą niedzielę na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi 
zebraliśmy do puszek 200 złotych.

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

    Ks. Sławomir Skoblik

    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.
    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! 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 jedynema systemu opieki emerytalnej i ciężar opieki nad
    osobami starszymi spoczywa na dzieciach.  Żyją oni w skrajnej 
nędzy.
    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, wypełnij 
odpowiednią deklarację, która otrzymasz od Ks. Proboszcza
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