
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XVII Niedziela Zwykła - 26 lipca 2020 r. 

1. Dziękujemy wszystkim stosowanie się do zaleceń epidemicznych w postaci noszenia maseczek w obiektach za-

mkniętych, czyli także w kościele.  

2. Dzisiaj po Mszy św. przed kościołem poświęcenie pojazdów. Ofiary zebrane za pamiątkowe breloczki przeznaczone 

są na cele misyjne. 

3. W tym tygodniu  rozpoczniemy sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród których znajduje 

się 76. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 64. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 100. Cudu nad Wisłą, 

a także 40. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. sierpień obchodzony jest jako miesiąc trzeźwości, bowiem 

powagę tych wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego 

zachęca nas jak co roku także Episkopat Polski. 

4. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zapraszamy na Koronkę do Bożego Miło-sierdzia, która jest odma-

wiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do 

MBNP, w czwartek od 9.15-10.15 Godzina Święta. Spowiedź święta codziennie przed Mszą św. 

5. W tym tygodniu wspominamy: w środę św. Martę, w piątek św. Ignacego Loyolę (odpust w Jastrzębiej Górze), w 

sobotę św. Alfonsa Marię Liguoriego. 

6. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. o godz. 17.00 jest wotywną o Niepokalanym Sercu NMP. 

7. Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o godz. 14.15 w kościele. 

8. Przeżyciu najbliższej Niedzieli – 2 sierpnia, będzie patronować Obraz Oblicza Pańskiego, który znamy z całunu 

Turyńskiego. Kazania na temat tego obrazu wygłosi znany już w naszej parafii ks. Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii 

św. Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. Po mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz, najnowszą książkę 

ks. Zbigniewa na ten temat, jak też i jej wersję do słuchania na płycie CD. Ikona oraz publikacje będą w cenie 30 zł., 

stanowiąc cegiełkę na rzecz budowy zaplecza duszpasterskiego kościoła  w Gdańsku Letnicy. Wszyscy będą mogli 

otrzymać w prezencie różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej wraz z rozważaniami.  

9. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i zaopatrzyć się w biuletyn. Jest do nabycia 

kalendarz parafialny w cenie 20 złotych, jako cegiełka na budowę kościoła i pamiątka z Chłapowa, a przy relikwiach 

Jana Pawła II za dobrowolną ofiarą książeczka o Bożym Miłosierdziu 

10. Polecam waszej uwadze skarbonkę z ofiarami na rzecz sprzątania kościoła i na budowę kościoła 

Trwają wakacje, witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim rado-

snego i owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

PONIEDZIAŁEK  27  Lipca 

 

17:00 +  z rodziny Ceynowa: Tadeusz i Jan 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 1) 

 

18:00 + Czesław w dniu ur. 

 

18:00 + Alfons Kortus w dniu ur. 

 

WTOREK  28  Lipca 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 2) 

 

17:00 + Lucyna, Roman, Tadeusz Lachowscy 

 

18:00 - O łaskę zdrowia dla szwagra Ryszarda 

i wypełnienie woli Bożej 

 

18:00 + Goyke Anna i Andrzej, Gertruda 

Reszke 

 

ŚRODA  29  Lipca 

Św. Marty 

 

17:00 +   rodzice i rodzeństwo Kwidzińscy 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 3) 

 

18:00 +  Agnieszka Czapp i Jan Jeka oraz 

Stanisław i Anna Czapp 

 

18:00 - Dziękczynna za dar życia Marcelego z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dna nowo 

ochrzczonego i jego  rodziny 

 

CZWARTEK 30  Lipca 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 4) 

 

17:00 +  Jadwiga Dombke 

 

18:00 +  Teresa Rietz od uczestników 

pogrzebu 

 

18:00 +  Małgorzata, Ignacy Potrykus; z 

rodziny Potrykus 

PIĄTEK 31 Lipca 

Św. Ignacego 

 

17:00 +  Melania i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 + Ignacy, Małgorzata Potrykus 

 

18:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 5) 

 

18:00 + Eugeniusz Makuch od mieszkańców 

ul. Górniczej 

 

SOBOTA 1 Sierpnia 

Św. Alfonsa 

 

08:00 - 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 6) 

 

18:00 +  z rodziny Necel: Łukasz w r. śm. 

oraz Stanisław   
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 2 Sierpnia 

 

08:00 -  O zdrowie i opiekę MB Swarzewskiej 

dla Barbary z okazji 50 urodzin od przyjaciół 

z Dobrzenia 

 

08:00 +   Paweł, Julianna Glembin 

 

10:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 7) 
 
11:30  +  Helena Kaczmarek, rodzice z obojga 

stron 

 

20:00 +  Wincenty, Joanna Kosmala 

 

20:00 +  Witanowscy: mama Janina  w 12 r. 

śm., tata Stefan w 5 r. śm 
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 Św. Marta (judeo-aramejski        ) – siostra Marii i Łazarza, z 

którymi mieszkała w Betanii, miasteczku położonym ok. 3 km na 

wschód od Jerozolimy, czczona w Kościele katolickim i prawosław-

nym jako święta. 

Rodzina cieszyła się ogólnym szacunkiem. Byli oni przyjaciółmi 

Chrystusa, który często bywał u nich gościem. Marta jest wzorem 

zapobiegliwej gospodyni. Św. Łukasz opowiada, że Jezus odwiedził 

pewnego dnia jej dom. Marta krzątała się, chcąc mu usłużyć, sio-

stra zaś jej usiadła u jego stóp i słuchała, co mówił. Marta zwróciła 

się do Jezusa, by nakazał Marii, żeby jej pomogła. Jezus odpowie-

dział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 

mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 

będzie pozbawiona[2]. Kiedy Jezus przybył do Betanii po śmierci 

Łazarza, Marta wyszła Panu na spotkanie i rzekła: Teraz wiem, że 

Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Usłyszała wówczas 

słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, na które odpowie-

działa wspaniałym aktem wiary: Ja mocno wierzę, żeś ty jest Me-

sjasz, Syn Boży[3]. Siostry gościły też Jezusa po wskrzeszeniu Łaza-

rza. 

Ignacy Loyola, hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (ur. przed 
23 października 1491 w Loyoli, zm. 31 lipca 1556 w Rzymie) – 
święty Kościoła katolickiego, duchowny, teolog, prezbiter i 
założyciel zakonu jezuitów. Jego dewizą była łacińska sentencja Ad 
maiorem Dei gloriam (Ku większej chwale Boga).  

Do chwały błogosławionych wyniósł o. Ignacego 27 lipca 1609 
roku Paweł V, a kanonizował go papież Grzegorz XV 12 marca 1622. 

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w dies natalis 
(31 lipca); w polskim Kościele ma rangę wspomnienia 
obowiązkowego[1]. 

Jest patronem matek oczekujących potomstwa oraz 
rodzących kobiet[2], żołnierzy, Wojskowego Ordynariatu Filipin, 
arcybiskupstwa Baltimore, Kraju Basków. W 1922 roku, 25 lipca, 
Pius XI ogłosił go uroczyście patronem wszystkich rekolekcji w 
Kościele katolickim. W miejscu jego domu rodzinnego znajduje się 
bazylika jego imienia. 

 


