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INTENCJE MSZALNE 28.08 – 03.09

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek 28 Sierpnia św. 
Augustyna  

17:00 + Jan Hincke w rocz. śm., 
Halina 

18:00 + Ojciec Paweł Pieniążek w 
rocz. śm. 

Wtorek  29 Sierpnia Męczeństwo 
św. Jana Chrzciciela  

17:00 + Jan Poręba od Romana z 
rodziną z Niemiec 

18:00 + Maria Pieniążek od 
sąsiadów, krewnych i znajomych 

Sroda 30 Sierpnia 

17:00 + Jan Poręba od Jacka 
Panczykowskiego z rodziną z 
Grybowa 

18:00 + Maria Pieniążek od 
sąsiadów, krewnych i znajomych 

Czwartek  31Sierpnia  

17:00 +  Maria Pieniążek od 
sąsiadów, krewnych i znajomych 

18:00 -  

Piątek  01 Września św. 
Bronisławy

17:00 + Maria i Leon Bolda 

18:00 + Bronisława, Piotr 
Budzisz, rodzice chrzestni 

Sobota 02 Września

17:00 + Ks. prob. Wiesław Wett

18:00 + Rodzice: Maria i Leon 
Dettlaff 

XXII  Niedziela  Zwykła 03 
Września

08:00 + Łucja, Teodor i Jan 
 
10:30 + Michał w rocz. ur., 
Jadwiga Jeka  

16:00 + Stanisław Heff w r. śm. 

Gdańskie Seminarium Duchowne: trwa rekrutacja na
 I rok studiów

Drogi Przyjacielu!
Szczęście człowieka zależy w dużej mierze od tego, na ile realizuje on swoje życiowe 
powołanie. Samo rozpoznanie tego powołania nie jest łatwe. Prawdziwe szukanie 
rozpoczyna się, gdy przychodzi wiek dojrzały. Słucha się wówczas różnych głosów i 
różnych opinii oraz wpatruje się w obrazy rozmaitych form i sposobów życia.

W pierwszym rozdziale Ewangelii według św. Jana jest tekst, opisujący takie życiowe 
poszukiwania, które zostają uwieńczone sukcesem (J 1,35-51). Zaczęło się od Jana 
Chrzciciela. To, co mówił i czynił, fascynowało niektórych ludzi do tego stopnia, że zaczęli 
za nim chodzić. Ewangelia podaje, że niektórzy stali się jego uczniami. Jan nie skupiał ich 
jednak na sobie, na własnej osobie. Nie chciał, aby ci uczniowie z nim samym wiązali 
nadzieje na szczęście. Był świadomy swojej roli jako poprzednika Mesjasza. Gdy Go więc 
sam rozpoznał w Jezusie z Nazaretu, wskazał Go swoim uczniom. Dwaj z nich, z których 
tylko jeden został wymieniony z imienia, mianowicie Andrzej, poszli za Jezusem. Wtedy 
sam Jezus zwrócił się do nich słowami: „Czego szukacie?”, czyli „Co chcecie?”. Na to 
fundamentalne pytanie Jezusa oni odpowiedzieli ich pytaniem: „Gdzie mieszkasz?”. Nie 
chodziło im jednak o samo miejsce zamieszkania Jezusa, ale przede wszystkim o Jego 
pochodzenie. Oni chcieli się dowiedzieć, czy Jezus może rzeczywiście dać im szczęście. 
Czy warto się do Niego przyłączyć? Pytanie „Czego szukacie?” to pierwsze słowa Jezusa 
podane przez Ewangelię Janową. Wśród dzisiejszych adresatów tych słów, jest przede 
ten, kto niejedno już słyszał o Jezusie i zastanawia się, czy przypadkiem w pójściu za 
Nim nie powinien szukać swego szczęścia.

Odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów Jana była jasna: „Chodźcie, a zobaczycie”. Oni 
poszli i pozostali z Jezusem – jak przyjaciele. Rozpoznali w Nim swojego Nauczyciela, 
Pana i Syna Bożego. Znaleźli swoje szczęście.

Drogi Przyjacielu, jeżeli czujesz, że szczególna wspólnota z Jezusem, polegająca na 
naśladowaniu uczniów, o których mówią Ewangelie, jest twoją drogą do szczęścia, nie 
wahaj się i nie zwlekaj, ale „przyjdź i zobacz”. Gdańskie Seminarium Duchowne czeka na 
takich jak Ty.

Zapraszam
ks. Rektor GSD



 

1 CZYTANIE: (Iz 22,19-23)
2 CZYTANIE: (Rz 11,33-36)
EWANGELIA: (Mt 16,13-20)
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W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają: w poniedziałek św. 
Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek Męczeństwo Jana 
Chrzciciela, w piątek bł. Bronisławy. Wszystkim Solenizantom i 
Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych 
łask.

Od przyszłej niedzieli wracamy do porządku powakacyjnego mszy sw. 

W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów w salce na 
plebanii.

W przyszłą niedzielę (3 IX)  o 10.30. Msza św. z poświęceniem przyborów 
szkolnych i tornistrów. Msza św. dla dzieci w dniu 4 września na 
rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8.00. W niedzielę 17 września po 
mszy św. o godz. 10.30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci klas 
III, które w przyszłym roku kalendarzowym przystąpią w naszej parafii 
do I Komunii św. 1 października spotkanie o tej samej porze uczniów 
klas VII i II gimnazjum oraz ich rodziców, którzy w 2019 roku 
przystąpią do sakramentu bierzmowania.

W tym tygodniu przypada I-szy piątek miesiąca. W pierwszy piątek od 
godz. 9.00 odwiedzę chorych. W piątek okazja do spowiedzi św. w 
kościele od godz. 15.30- 17.00. W sobotę Msza św. o 17.00 jest 
wotywną o Niepokalanym Sercu Maryi.

Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i 
Biuletyn Parafialny. 

W przyszłą niedzielę spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.

W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe w Swarzewie.

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 :
Religia a polityka

Nie jest łatwo oddzielić religię od polityki. Dla samego Chrystusa był to poważny problem. 
Rozmowa z Apostołami, w której Jezus zapowiada zbudowanie swego Kościoła na Piotrze, 
kończy się stanowczym wezwaniem uczniów do zachowania ścisłej tajemnicy co do 
mesjańskiej godności Mistrza z Nazaretu. „Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, 
że on jest Mesjaszem”. Idea mesjańska była bowiem, w świadomości Izraelitów, 
nierozerwalnie związana z polityką. Jezus zaś chciał wysunąć na pierwszy plan przede 
wszystkim jej religijne, a nie polityczne znaczenie.

W czym tkwi zasadnicza trudność oddzielenia religii od polityki? Pytanie to należy rozważyć 
w dwu aspektach – indywidualnym i społecznym. Przekonania religijne z konieczności 
wpływają na postawę moralną, stąd też każdy człowiek zaangażowany politycznie musi się 
liczyć z głosem własnego sumienia. Im głębsze zaangażowanie polityczne, tym trudniej je 
harmonizować z wymogami stawianymi przez religię. Mocne przekonania religijne, zwłaszcza 
świadomość odpowiedzialności przed Bogiem, rzutują na każdą decyzję polityka. Tendencje, 
zmierzające do poświęcenia przekonań religijnych dla polityki, są zawsze zdradą wartości 
religijnych i jako takie nie świadczą dobrze o człowieku, który się takiej zdrady 
dopuszcza.Drugi aspekt jest związany z układem sił w społeczeństwie. Jeśli religia posiada 
swoją własną organizację, jak to ma miejsce w Kościele, jej wpływ na wyznawców jest duży. 
Stąd też religia ujęta w instytucjonalne formy staje się siłą społeczną, z którą każdy polityk 
musi się liczyć, niezależnie od tego, czy zamierza wykorzystać ją do własnych celów, czy też 
zachować wobec niej dystans.

Refleksję nad stosunkiem chrześcijanina do religii należy rozpocząć od możliwie dokładnego 
odczytania Ewangelii. Rozmowa Chrystusa z Apostołami pod Cezareą stanowi ważne 
wydarzenie w życiu rodzącego się Kościoła. Świadczy bowiem o trosce Jezusa, by 
Apostołowie dostrzegli istnienie poważnego niebezpieczeństwa wykorzystania misji zarówno 
Jego, jak i Kościoła do celów politycznych. Chrystus pragnie ukazać czysto religijne 
perspektywy swego działania, ważniejsze i znacznie dalej sięgające niż perspektywy 
polityczne. Nie wolno jednak zapominać, że przeciwnicy Chrystusa ostatecznie i tak, wbrew 
Jego woli, nadali całej Jego działalności wymiar polityczny i ukrzyżowali Go jako 
niebezpiecznego dla cezara. Jezus ginie jako skazaniec polityczny z rąk okupanta, wydany 
przez własnego ucznia.Przez Sanhedryn Jezus zostaje skazany za działalność religijną, a przez 
Piłata za to, że nazywał siebie „królem żydowskim”. Wielkopiątkowego połączenia religii z 
polityką nie da się rozdzielić. Ma ono miejsce w Ewangelii i trwa w sposób nieprzerwany 
przez dwadzieścia wieków dziejów Kościoła. Chrześcijanin nie może się tym gorszyć. Winien 
jednak bacznie uważać, by wzorem Mistrza sam nie wykorzystał religii do polityki, ani nie 
wciągał polityki do religii.Zachowanie wolności religii wobec polityki nie jest łatwe. Trzeba 
jednak uczynić wszystko, by dla polityki nie naruszyć religijnej hierarchii wartości. 
Człowiekiem, który może pomóc w głębszym przemyśleniu tego problemu jest św. Tomasz 
Morus. Z tego punktu widzenia warto przeczytać jego listy pisane w więzieniu. Najcenniejsi 
ludzie, tak dla religii jak i polityki, to ci, którzy mają mocny kręgosłup moralny kryjący w sobie 
rdzeń życia religijnego. Przykładem może być nie tylko chrześcijanin, święty Tomasz Morus, 
lecz i Hindus Mahatma Gandhi.

Ks. Edward Staniek


