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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(1 Krl 19,16b.19-21); (Ps 16,1-2.5.7-11); (Ga 5,1.13-18) (Łk 9,51-62) 

     Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z 
tego świata, postanowił udać się do Jerozo-
limy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wy-
brali się w drogę i przyszli do pewnego mia-
steczka samarytańskiego, by Mu przygotować 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ 
zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie 
Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a po-
wiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. 
I udali się do innego miasteczka. A gdy szli 
drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za 
Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu od-  

powiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne 
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 
gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego 
rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: 
”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 
mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym 
grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo 
Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z 
moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Kto-
kolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się 
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. 
                                                      (Łk 9,51-62) 

KOMENTARZ 
        Dziś widzimy dwóch apostołów, 
którzy udali się do miasta samarytań-
skiego. Ci apostołowie już oczywiście 
byli tam znani i rozpoznawani i tam 
chcieli przygotować pobyt dla Jezusa, a 
samarytanie powiedzieli: nie przyj-
miemy was. Kiedy to usłyszeli poczuli 
wściekłość i mówią do Jezusa: Panie 
Jezu, powiedz tylko słowo a rzucimy 
ogień i zniszczymy tę wioskę. Dlaczego 
ci apostołowie wpadli w taki szał?  bo 
ci samarytanie trafili w ranę ich kom-
pleksów, małości, iluzji, że są wielcy. 
Ranę poznasz po tym, że jak Cię ktoś 
dotknie, to się wściekniesz.  Rany są 
bardzo niebezpieczne, ale one są też 
szansą dojścia do tego co istotne. My  

często żyjemy na peryferiach, spra-
wami ubocznymi, z ranami, które nie 
pozwalają nam żyć, kochać, szanować, 
modlić się do Pana Boga.  My się bro-
nimy przed tą ciemną studnią, a Jezus 
chce nas wciągnąć do tej ciemnej 
studni. Wejście w nowy świat wiąże się 
z kryzysem, ale paradoksalnie stamtąd 
widać lepiej.  Nie grzeb się we wspo-
mnieniach, w już dawno umarłych 
problemach i kłopotach.  Musisz 
wpaść do studni. Studnia jest ciszą, od-
słaniającą inny świat.  Królestwo nie-
bieskie jest światem realnym, więc nie 
śpij. Spróbuj iść w drugą stronę. Są 
drogi lepsze i gorsze, ale najlepsza jest 
zawsze z Bogiem.       Ks. Wojciech 
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PODZIĘKOWANIE 
           Kochani czytelnicy, tak to w życiu bywa, że przeżywamy różne początki i końce. Niestety w moim kapłań-
skim życiu posługa w tej pięknej i szczególnej pod każdym względem parafii dobiegła już końca. Wraz z ostatnim 
wydaniem biuletynu parafialnego z trudem i łzą żegnam się z wami, dziękując za wszelkie ludzkie i duchowe 
wsparcie, oraz odczuwalne od samego początku ciepło rodzinnego domu. Wdzięczny jestem przede wszystkim 
Panu Bogu że mogłem się znaleźć w tak pięknym i urokliwym Sanktuarium, gdzie z każdej strony biły serca do-
broci i serdecznej życzliwości. W sposób szczególny dziękuję Ks. Proboszczowi Piotrowi za Jego ojcowskie oddanie 
i troskę, jakiej doświadczałem będąc tutaj z wami. Niech Matka Boża Fatimska wyprasza wam potrzebne łaski, 
zapewniając swoją bliską obecność, tak, by nikt z was nigdy nie czuł się sam i był zawsze dumny, że może być 
parafianinem i parafianką tego pięknego i wyjątkowego Sanktuarium.    Szczęść Boże.            Ks. Wojciech Kuliński  

 ŻYJ EWANGELIĄ - MORALNOŚĆ 
              Zdumiewający to fakt, że człowiek 
jest kimś jedynym na tej ziemi, kto potrafi 
krzywdzić nie tylko innych ludzi, ale także 
samego siebie. Tylko człowiek potrafi oszu-
kiwać siebie, popadać w śmiertelne uzależ-
nienia, a nawet odebrać sobie życie. W tej sy-
tuacji człowiek potrzebuje zdolności odróż-
niania zachowań, które go rozwijają i które 
przynoszą mu satysfakcję od zachowań, 
które prowadzą do krzywdy i cierpienia. Ta 
właśnie zdolność jest nazywana wrażliwo-
ścią moralną. Moralność to zatem zdolność 
mądrego osądu ludzkich czynów. To inteli-
gencja zaaplikowana do oceny naszych za-
chowań w kategorii dobra i zła.  Współcze-
sna cywilizacja niemal otwarcie walczy z 
tego typu inteligencją moralną. Sugeruje bo-
wiem, że wszystkie sposoby postępowania 
są jednakowo wartościowe i że człowiek jest 
dobrym sędzią we własnej sprawie. Mamy 
tu do czynienia z powtarzaniem dramatu 
grzechu pierworodnego. Pierwsi ludzie 
uwierzyli, iż własną mocą odróżnią dobro 
od zła.  Sądzili, że w ogóle nie muszą konsul-
tować się  z Bogiem w tej sprawie. A jeśli  już 

Zasięgną czyjejś rady, to posłuchają jedynie 
podszeptów węża. Okazało się jednak, że 
własną mocą potrafią jedynie mieszać dobro 
ze złem i grzeszyć.  Brak dojrzałej wrażliwo-
ści moralnej sprawia, że człowiek ocenia 
swoje zachowania w sposób naiwny i ucieka 
od prawdy o sobie. W konsekwencji błądzi, 
gdyż czyni to, co łatwiejsze, a nie to, co war-
tościowsze. Gdy wyrządzamy krzywdę so-
bie lub innym ludziom, ale odróżniamy do-
bro od zła, wtedy mamy szansę na nawróce-
nie i na lepszą przyszłość. Gdy natomiast 
błądzimy i wmawiamy sobie, że mamy rację 
czy że grzech nie jest grzechem, wtedy ska-
zujemy samych siebie na coraz większe 
błędy i cierpienia. Prawidłowe odróżnianie 
dobra od zła nie gwarantuje jeszcze, że bę-
dziemy czynili tylko dobro. Gdy jednak mie-
szamy dobro ze złem, wtedy stajemy się 
zwykle bezradni wobec naszych wewnętrz-
nych słabości Troska o wrażliwość moralną 
opartą na respektowaniu Dekalogu i na kie-
rowaniu się zasadami Ewangelii jest dla 
człowieka dosłownie kwestią życia lub 
śmierci.                      Ks. Marek Dziewiecki 

             MYŚL NA TYDZIEŃ     
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.   Serdecznie witamy ks. neoprezbi-
tera Łukasza Chamiera Ciemiń-
skiego, który w dniu święceń został 
skierowany do pracy jako wikariusz 
w naszej parafii. Życzymy obfitości 
Bożych łask i opieki Matki Bożej Fa-
timskiej  
w pracy duszpasterskiej. Dzięku-
jemy za wygłoszone dzisiaj kazania. 
Ks. Łukasz dzisiaj po każdej Mszy 
świętej udzieli błogosławieństwa 
prymicyjnego, a o 12.30 będzie po 
raz pierwszy przewodniczył Mszy 
świętej w naszym kościele.  

2. Rozpoczęliśmy wakacje – niech 
ten czas letniego wypoczynku bę-
dzie  
dla nas okazją do wytchnienia po ca-
łorocznej pracy. Pamiętajmy jednak  
o praktykowaniu naszej wiary, o 
spotkaniu z żywym Chrystusem 
podczas Eucharystii, niezależnie od 
miejsc, w których będziemy przeby-
wać. Witamy gości, którzy przybyli 

na gdańskie wybrzeże. Życzymy 
wszystkim miłego wypoczynku i za-
praszamy na nabożeństwa do naszej 
świątyni. 
Od poniedziałku, 1 VII do końca 
sierpnia, nie będzie w dni powsze-
dnie Mszy Świętej o godz. 8:00. 
Spowiedź 15 minut przed Mszą 
Świętą o godz. 7.00 i 18.00. 

3.   Zapraszamy na ostatnie nabo-
żeństwo czerwcowe - dzisiaj na 
godz. 17:30. 

• I czwartek miesiąca – po Mszy 
świętej o godz. 18.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nabo-
żeństwo I czwartkowe; 

• I piątek miesiąca – spowiedź od 
godz. 7:00 i od godz. 17:00, Na-
bożeństwo wynagradzające 
NSPJ o godz. 7.30 i 18.30; 

• I sobota miesiąca –Msza Święta 
wynagradzająca o godz. 7:00, 
różaniec o godz. 7:30, a po nim 
pierwszosobotnie rozważanie. 

4. W kalendarzu liturgicznym 
wspominamy: 

• w środę (3 VII) Święto św. To-
masza Apostoła;  

• w sobotę (6 VII) bł. Marię Te-
resę Ledóchowską. 

5. W przyszłą niedzielę kazania wy-
głosi ks. Mariusz Sokołowski SChr.  
Po Mszy świętej będzie można zło-
żyć ofiary do puszek na wolontariat 
misyjny w Filipinach.  

6. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 
Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-
fialny Ave Maria. 

7. Polećmy teraz Bożemu miłosier-
dziu Naszych drogich zmarłych:  
Ks. Jerzego, budowniczych i dobro-
dziejów naszego kościoła, śp. Marię 
Kryjom (l. 70) z ul. Subisława, Stani-
sława Tkacza (l. 75) z ul. Rybackiej  
oraz zmarłych z naszych rodzin: 
wieczny odpoczynek racz im dać Pa-
nie. 



 4 

                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 1 LIPCA 2019 R.  

7.00 
O łaskę nawrócenia, zdrowienia duszy i pogłębienia wiary dla syna Damiana z okazji 30. 
rocznicy urodzin 

18.00 † Wacław Stosik (1. Msza święta gregoriańska) 

19.00 
1) † Witold, Romuald, Michalina, Bronisław, Feliks, Ludwik 
2) † Zmarli z rodziny Lontów i Deinerichów  

WTOREK, 2 LIPCA 2019 R.  
7.00 † Antoni Ochylski junior 

18.00 † Stanisław Baranowski w 4. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Wacław Stosik (2. Msza święta gregoriańska) 
2) † Jan i Marianna Chudzikowie 

ŚRODA, 3 LIPCA 2019 R.  
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA 

7.00 
1) † Wacław Stosik (3. Msza święta gregoriańska) 
2) † Urszula Grusznic w miesiąc po śmierci 

18.00 † Klara, Maksymilian, Elżbieta 

19.00 † Albin Koleśnik w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

CZWARTEK, 4 LIPCA 2019 R.   
I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Wacław Stosik (4. Msza święta gregoriańska) 

18.00 
Z prośbą o opiekę MBF, szczęśliwe i terminowe rozwiązanie dla Ilony oraz o zdrowe i 
radosne dziecko  

19.00 † Emil Gazda (intencja od siostrzeńca) 

PIĄTEK, 5 LIPCA 2019 R.   
I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w 
Najświętszym Sakramencie 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Anny i Michała w 
5. rocznicę ślubu 

19.00 † Wacław Stosik (5. Msza święta gregoriańska) 

SOBOTA, 6 LIPCA 2019 R.  
I SOBOTA MIESIĄCA – BŁ. MARII TERESY LECHÓCHOWSKIEJ 

7.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 † Agnieszka Adamowska w 5. rocznicę śmierci 

19.00 
1) † Wacław Stosik (6. Msza święta gregoriańska) 
2) † Adam, Maria, Stanisława (k), Tadeusz, Janina 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
7 LIPCA 2019 R.  

6.30 † Mąż Czesław w 6. rocznicę śmierci, syn Stanisław i rodzice 

8.00 
1) Żywy Różaniec  
2) † Bolesława (k) w 24. rocznicę śmierci, Alfons, dziadkowie, chrzestni, zmarli z rodziny 
z obojga stron 

9.30 50-lecie ślubu  

11.00 
† Mąż Jan Romanowski w 17. rocznicę śmierci, syn Arkadiusz Romanowski w 27. rocznicę 
śmierci, Tadeusz, Franciszek, Genowefa, rodzice z obojga stron 

12.30 Dziękczynno-błagalna w intencji Dominiki z okazji urodzin 

14.00 † Marian Nowopolski, rodzice i rodzeństwo z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 † Stanisław Ignor i Zyta Brodzka 

19.30 † Wacław Stosik (7. Msza święta gregoriańska) 
 


