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INTENCJE MSZALNE 28.05 – 03.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     Poniedziałek 28 maja
  
17:00 + Roman Plinski

18:00 + Z rodz. Czapp: Elżbieta w 1 rocznicę 
śmierci i Stefan

Wtorek  29 maja
Św. Urszuli Ledóchowskiej

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

18:00 + Rodzice: Paweł, Marta, brat Tadeusz, 
bratanek Kamil

Sroda 30 maja

17:00 + Paweł i Izabela Jeka

18:00 +  Czesław Potrykus od mieszkańców 
ulicy Górniczej

18:00 -

Czwartek 31 maja
Boże Ciało

 
08:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
sióstr z IV Róży s. Faustyny

08:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 
rodzinie i opiekę Matki Bożej

 

 

  

10:30 + Agnieszka Czapp, Jan Jeka, Stanisław i 
Anna Czapp

10:30 -

16:00 + Czesław Potrykus od uczestników 
pogrzebu 

16:00 -
Piątek  1 czerwca

17.00 + Maria Trzebiatowska w dniu urodzin

18.00  + Ksiądz Wiesław Wett od sióstr IV Róży

18:00 - 

Sobota 2 czerwca
Św. Justyna 

17:00 +  Roman Plinski od chrześniaka z okazji 
urodzin

18:00 + Irena i Franciszek Bystram i brat 
Zbigniew

IX Niedziela Zwykła
3 czerwca

08:00 +  Anna, Barbara, Elżbieta, Leon 

10:30 +Brunon Borski

16:00 – Dziękczynna z okazji 90 urodzin Anny

  

 



1 CZYTANIE: (Pwt 4, 32-34. 39-40)
2 CZYTANIE: (Rz 8, 14-17)
EWANGELIA: (Mt 28, 16-20)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

27 maja 2018 r. 

Uroczystość Najświętszej Trójcy

  

W uroczystość Najświętszej Trójcy świętujemy tajemnicę 
doskonałej jedności trzech Osób Boskich - Ojca i Syna i 
Ducha. Jest to jedność doskonała - pełnia miłości i poznania, 
komunii i komunikowania. Trójca Święta wprowadza nas w 
tajemnicę chrześcijańskiej egzystencji. Naśladowanie 
wewnętrznego życia Trójcy Świętej oznacza dla 
chrześcijańskiej wspólnoty komunię osób, doświadczenie 
miłości. Chrześcijanie nie są jedynie grupą społeczno-
religijną, ale winni być komunią osób, jak jest nią Trójca 
Święta. Celem takiej wspólnoty nie jest powierzchowna więź 
i sympatia, ale wzajemna miłość jej członków. Trójca Święta 
uczy nas, aby się wzajemnie poznawać, dzielić sobą i 
akceptować. Takie poznawanie nie lęka się prawdy, dokonuje 
się w poszanowaniu praw i we wzajemnym szacunku, w 
poczuciu odpowiedzialności. Kościół jest ikoną Trójcy 
Świętej; z różnorodności rodzi się jedność, rodzi się 
siostrzana i braterska komunia. Kościół żyje, jeśli naśladuje 
życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Realizując program 
miłości, Kościół staje się w świecie obrazem Trójcy Świętej i 
przyciąga ludzi będących poza Kościołem. 

ks. Stefan Szymik - Misjonarz Świętej Rodziny

"O Boska Trójco, zamieszkaj we mnie, abym ja mogła 
zamieszkać w Tobie". 

bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Źródło : www.edycja.pl

●     Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Świętej. Dziś kończy się okres 
Komunii św. wielkanocnej.

●     W związku ze zbliżającą się Uroczystością Bożego Ciała spotkanie 
organizacyjne dzieci sypiących kwiatki z p. Dorotą jutro i we wtorek o 16.00 w 
kościele.

●     W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte o 8.00, 10.30 i 16.00. 
Po Mszy świętej o godzinie 10.30 wyruszy ze świątyni procesja i przejdzie 
ulicami: Gościnną, Jarową, Maszoperii, Zieloną, Ludzi Morza, Korsarską i 
Gościnną. Prosimy o ustrojenie trasy procesji i nieparkowanie przy niej 
samochodów. Niech nasz liczny i aktywny udział będzie okazją do manifestacji 
wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa żyjącego w tajemnicy Eucharystii.

●     W piątek ksiądz arcybiskup mając na uwadze liczne spotkania rodzinne i 
towarzyskie w ramach długiego weekendu udzielił dyspensy od pokarmów 
mięsnych na terenie gdańskiej archidiecezji. Jest to jednocześnie pierwszy 
piątek miesiąca. Rano od 9.00 odwiedzę stałych, zgłoszonych chorych, zaś od 
godziny 16.00 okazja do spowiedzi świętej.

●     Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa a od piątku o godz. 
18.30 – w Oktawie Bożego Ciała – połączone z procesją eucharystyczną. W 
przyszłą niedzielę Procesja Eucharystyczna po Sumie o godz. 8.00.

●     W sobotę o godzinie 17.00 Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu 
Maryi.

●     W przyszłą niedzielę o godzinie 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego 
Różańca, połączone z nabożeństwem czerwcowym i Koronką do Bożego 
Miłosierdzia.

●     U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn.

●     Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na różnych płaszczyznach 
przyczynili się do uczczenia Srebrnego Jubileuszu Istnienia Parafii. Bóg 
zapłać.

●     W najbliższe dwie niedziele będzie nas wspomagał o. Jordan. Ja będę 
kwestował w Gdańsku – Letnicy w parafii św. Anny.

●     W tym tygodniu są wolne intencje Mszy świętych. Jest wolnych wiele intencji 
Mszy świętych w miesiącu lipcu i sierpniu.

Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy 
wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo. 

Ks. Sławomir Skoblik
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