
Intencje Mszalne  24 V – 30 V 2021 

PONIEDZIAŁEK 

NMP Matki 

Kościoła 

24 V 

 

17.00 

18.00 

- O zdrowie i Boże błog w rodzinie z ok. rocz. ślubu 

- O zdrowie i Boże błog w rodzinie Hintzke, Bystram, 

   Czopek i Białk 

WTOREK 

25 V 

17.00 

18.00 

+ Leon, Eufemia, Maria Trojka 

+ Urszula i Brunon Borscy 

ŚRODA 

Św. Filipa Nereusza 

26 V 

17.00 

 

17.00 

18.00 

 

18.00 

- O zdrowie i opiekę MB. Swarzewskiej dla matek z II Róży  

   Różańcowej 

+ Gertruda Hincke z ok. dnia matki 

+ Marianna w rocz. jej śmierci i Marian oraz  

   dziadkowie Winiarscy 

+ rodzice: Aniela i Feliks oraz dziadkowie z obojga stron 

 

CZWARTEK 

Chrystusa  Najwyż. 

Kapłana 

27 V 

08.45 

17.00 

18.00 

- 

+ z rodziny Goyke: Anna i Andrzej, Gertruda Reszke 

+ Brezińscy: Genowefa i Jan 

 

 

PIĄTEK 

28 V 

17.00 

18.00 

+ Magdalena i Ignacy Buja 

+ Wittstock: Józef i Aleksandra /ona/ 

 

SOBOTA 

Św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

29 V 

 

17.00 

18.00 

+ ojciec Andrzej w 20 r. śm. i matka Anna w darze na  urodziny 

- O Boże błog i zdrowie w rodzinie 

 

NIEDZIELA 

Trójcy Świętej 

30 V 

08.00 + Paweł i Izabela Jeka 

09.15 + Andrzej, Józef, Feliks Konkel 

10.30 + Irena, Jan, Stanisław, Maria Bolda 

16.00 + Józef, Agnieszka, Stanisław Heft 

Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych  
24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan – Królowej Chin. Papież 
Benedykt XVI ogłosił ten dzień światowym Dniem Modlitw za Kościół w Chinach w liście 
skierowanym da całego Kościoła powszechnego w 2007 r. Papież napisał: „Jako Pasterz 
Kościoła powszechnego pragnę wyrazić żywą wdzięczność Panu za bolesne świadectwo 
wierności, jakie chińska wspólnota katolicka dawała w okolicznościach prawdziwie trudnych. 
Równocześnie odczuwam jako mój wewnętrzny i niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej 
ojcowskiej miłości, konieczność utwierdzania w wierze chińskich katolików i wspierania ich 
jedności za pomocą środków właściwych Kościołowi”. 

Misericordia Domini 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego   

                                         23 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której 
przygotowywaliśmy się przez nowennę.  

2. W liturgii kończy się okres wielkanocny. Do przyszłej niedzieli trwa 
wynikający z przykazań kościelnych czas spowiedzi i komunii świętej 
wielkanocnej.  

3. Do 6 czerwca pozostaje w niedziele dodatkowa Msza św. o 9.15.  

4. W tym tygodniu przypada: jutro święto Maryi – Matki Kościoła-Dzień 
Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w Chinach, w środę 
wspomnienie Filipa Nereusza, w czwartek święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego Kapłana, w  sobotę wspomnienie św. Urszuli 
Ledóchowskiej. Wszystkim jubilatom i solenizantom oraz mamom 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

5. W sobotę 29 maja o 4.30 wyruszy spod kościoła tradycyjna pielgrzymka 
do Wejherowa na odpust Trójcy Świętej. Powrót we własnym zakresie. 

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” 
i nasz parafialny biuletyn.  

 

KURS PRZEDMAŁŻENSKI  -„Czystość Serca”  

 czyli  BOŻY PLAN WOBEC LUDZKIEJ MIŁOŚCI  18 –  19.06 .2021r.  

 piątek - godz. 18.00 – 20.30 konferencja i modlitwa w kościele w Gdańsku 

Letnicy 

 sobota – godz. 9.00 – 14.00 konferencjeon-line,  

godz. 16.30 – 20.00 konferencja i Eucharystia w kościele w  Gdańsku - Letnicy  

Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs poprowadzi ekipa złożona z: 

z duszpasterza ( ks. Zbigniew Drzał ), doradców małżeńskich oraz kilku  

małżeństw  

Początek kursu będzie miał miejsce w kościele pw. św. Anny i Joachima w  Gdańsku Letnicy, ul. 

Starowiejska 40.  

Koszt udziału: (materiały, pamiątkowa publikacja oraz ikona) 

50 zł od osoby. Opłata na miejscu.  

 



 
Kartka z kalendarza: 
 
Filip Neri, także Filip Nereusz lub Neriusz, wł. Filippo Neri (ur. 21 lipca 1515 

we Florencji, zm. 26 maja 1595 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, jeden z 

przywódców kontrreformacji, uznawany przez Kościół katolicki za świętego. 

Zaznaczył się w historii muzyki jako twórca i propagator oratorium – organizował on 

nabożeństwa połączone ze śpiewaniem pochwalnych pieśni religijnych (laudes) 

w formie dialogowanej. Od nazwy domu (oratorio), w którym wykonywano te 

nabożeństwa, przyjęła się nazwa tej formy muzycznej. 

 
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza 

liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten 

został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności 

Kościoła. Na samym soborze biskupi spierali się o ten tytuł. Przeciwnicy 

argumentowali, że nie ma go w najstarszej tradycji i że wynosi on Maryję ponad 

Kościół, gdy tymczasem jest Ona także jego córką, cząstką, siostrą, typem, modelem, 

obrazem, doskonałą realizacją, radością i nadzieją. Zwolennicy argumentowali, że 

Maryja będąc Matką Chrystusa, Głowy Mistycznego Ciała, jest także Matką Kościoła 

oraz że Maryja współpracowała w zaistnieniu tego Ciała i współpracuje w jego 

rozwoju. Spór ogniskuje się w pytaniu, czy Maryja jest kimś „ponad” Kościołem, czy 

raczej kimś obecnym w Kościele. Oba te ujęcia są prawdziwe, nie muszą się 

wykluczać. Rozwiązaniem problemu jest obraz namalowany przez Łukasza w 

Dziejach Apostolskich: Maryja w wieczerniku razem z Apostołami modli się o dar 

Ducha dla Kościoła. Tak, Matka Chrystusa jest z nami, jest jedną z nas, jest pierwszą 

uczennicą Pana. Ale zarazem jest kimś większym od nas. Większym przez swoją 

świętość, przez wyjątkowy związek ze swoim Synem. Zasługuje na naszą cześć. Jej 

wielkość płynie zawsze z tego, że daje w sobie miejsce Bogu. 

Kult Maryi i świętych nigdy nie może przesłaniać Boga, ale ma do Niego prowadzić. 

Tytuł Matka Kościoła trzeba widzieć w powiązaniu z tajemnicą Ducha Świętego. 

Maryja wciąż wyprasza Kościołowi nowe zesłanie Ducha Świętego, modli się o jego 

odnowę, wstawia się za nami, by nie zabrakło nam żywej wiary i zapału do głoszenia 

Ewangelii. W Matce Kościoła można dostrzec kobiecy, matczyny rys miłości samego 

Boga. 

 
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – święto 

liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez Stolicę Apostolską w 2012 na 

czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Pierwsze obchody odbyły się 23 

maja 2013 roku. W niektórych wspólnotach zakonnych i krajach święto to 

obchodzono od lat. Rozszerzone zostało na cały Kościół katolicki przez Benedykta 

XVI, pod koniec jego pontyfikatu. Obchody mają podkreślać potrzebę świętości 

życia duchowieństwa oraz pobudzać działania zmierzające do zwiększenia liczby 

powołań do kapłaństwa. 

 
Urszula Ledóchowska (właśc. Julia Maria Halka-Ledóchowska 

z Leduchowa herbu Szaława; ur. 17 kwietnia 1865 w Loosdorfie w Austrii, zm. 29 

maja 1939 w Rzymie) – święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusa 

Konającego. Była jedną z dziewięciorga dzieci Antoniego Augusta 

Ledóchowskiego (1823-1885), rotmistrza huzarów i szambelana cesarskiego i 

Józefiny z d. Salis-Zizers (1831-1909) z pochodzenia Szwajcarki, wnuczką 

generała Ignacego Ledóchowskiego. Spośród jej rodzeństwa życie konsekrowane 

wybrali: siostra Maria Teresa – późniejsza błogosławiona Maria Ledóchowska,  

siostra Ernestyna – kanoniczka, brat Włodzimierz Ledóchowski – przyszły 

przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego. Brat Ignacy Kazimierz 

Ledóchowski wybrał karierę wojskową, dosługując się stopnia generała 

dywizji w Wojsku Polskim. Była stryjeczną bratanicą kardynała i prymasa 

Polski Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Gdy Julia miała 18 lat, przeniosła się 

wraz z rodziną do Lipnicy Dolnej w gminie Lipnica Murowana (zob. Dwór 

Ledóchowskich). Trzy lata później wstąpiła do krakowskiego klasztoru urszulanek, 

przyjmując imię Urszula. W 1907, otrzymawszy błogosławieństwo Piusa X wraz z 

dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, by objąć kierownictwo internatu przy 

polskim gimnazjum. W 1910 powstał dom dla wspólnoty oraz gimnazjum z 

internatem dla dziewcząt. Cztery lata później matkę Urszulę wydalono z Rosji, co 

spowodowane było wybuchem I wojny światowej. Urszula Ledóchowska udała się 

do Sztokholmu, następnie do Danii. W Skandynawii kontynuowała pracę 

pedagogiczną – założyła szkołę dla dziewcząt, ochronkę dla sierot po 

polskich emigrantach, współpracowała z założonym w Szwajcarii przez Henryka 

Sienkiewicza Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, starając się uwrażliwić 

Skandynawów na sprawę niepodległości Polski. W 1920 petersburskie urszulanki 

wróciły do Polski i osiedliły się w Pniewach k. Poznania. Niedługo potem Benedykt 

XV zezwolił im na przekształcenie się w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 

Jezusa Konającego, mające żyć duchowością urszulańską oraz tradycją pracy 

wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji. W jej ramach 

urszulanki SJK, zwane od koloru habitów urszulankami szarymi, działały nie tylko w 

Polsce, ale także we Włoszech i Francji. 1 stycznia 1925 roku założyła w Pniewach 

pierwsze w Polsce koło Krucjaty Eucharystycznej (obecnie Eucharystycznego Ruchu 

Młodych) .W okresie II Rzeczypospolitej została odznaczona Krzyżem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski (1927), Krzyżem Niepodległości (1930) i Złotym Krzyżem 

Zasługi (1937). Zmarła 29 maja 1939 podczas wizyty w Rzymie. 20 czerwca 1983 w 

Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 w 

Rzymie kanonizował 
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