
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

09 VIII 2020 

 

1. Sierpień jest miesiącem trzeźwości i czuwania. W wieczornej modlitwie 

modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i o trzeźwość narodu. Trzeźwość i 

czuwanie to najskuteczniejsza obrona przed niebezpieczeństwami, które 

czyhają na nasze życie a przede wszystkim nadzieja i ufność pokładana w Bogu. 

2. Pandemia koronawirusa w szybkim tempie narasta. Bądźmy ludźmi rozsądku, 

bojaźni Bożej i życiowej mądrości. Nie wolno lekceważyć tej epidemii. 

3. Państwowy Inspektorat Sanitarny apeluje do stosowania zaleceń Ministra 

Zdrowia. Również ks. Abp Stanisław Gądecki  Przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski przypomina o naszej odpowiedzialności w Kościele za przestrzeganie przepisów 

epidemiologicznych Oto tekst komunikatu: 
4. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do 

wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza 

o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby 

przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by 

stwarzali wiernym możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według 

szczegółowych przepisów diecezjalnych. Dziękuję za konsekwentne i sumienne 

przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w 

trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność 

duszpasterską i służyć nam wszystkim. 
5. Wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, podróżowaniu i spotkaniom z najbliższymi, 

może on jednak osłabić naszą czujność. Epidemia się nie skończyła i dlatego – w 

trosce o zdrowie wszystkich, zwłaszcza osób bardziej narażonych – proszę o 

roztropność i konsekwentne stosowanie zaleceń sanitarnych. 

6. W środę 12 VIII przypada wspomnienie świętego Maksymiliana Marii 

Kolbego, Prezbitera i Męczennika.  

7. W czwartek o godz. 8.00 Msza św. za żywych i zmarłych Członków Patronki 

Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec do 7-miu Boleści Matki Bożej. 

8. W czwartek 13 VIII Dzień Fatimski. Po Mszy św. wieczornej o 18.00 procesja 

Różańcowa do Bramy Piaśnickiej. 

9. W piątek Święto Rocznicy poświęcenia kościoła archikatedralnego w Gdańsku 

Oliwie. W katedrze Oliwskiej Uroczystość. 

10. W sobotę 15 VIII Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Msze św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00. W 

tradycji jest to święto Matki Bożej Zielnej. Z tej okazji błogosławieństwo ziół i 

kwiatów. Prosimy o przyniesienie wianków lub bukietów ziół w sobotę na Msze 

św. Caritas przygotuje bukiety ziół, będzie je można nabyć za dowolną ofiarę 

przy wchodzeniu do kościoła. Ofiary przeznaczone są na działalność Caritasu. 

Wniebowzięcie Matki Najświętszej jest Świętem Wojska Polskiego.  



Jest setną rocznicą „Cudu nad Wisłą” – Bitwy Warszawskiej (1920r.) W tej 

bitwie jako sanitariuszka w szpitalach wojskowych niosła pomoc rannym 

żołnierzom błog. Alicja Kotowska, była wtedy na II roku studiów medycznych.  

11. W klasztorze Uroczystość odpustowa. W sobotę o godz. 9.00 procesja 

Eucharystyczna na Kalwarię, i o godz. 10.00 Msza św. przy kaplicy Trzech 

Krzyży. Mszę św. celebruje ks. bp. Zbigniew Zieliński. 

12. Również w par. Bolszewo Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Msza 

św. odpustowa o godz. 13.00. 

13. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 Msza św. w Kaplicy Leśnej w Piaśnicy. 

Przy kościele będzie autobus, którym można udać się do Piaśnicy. Wyjeżdża 

spod kościoła o godz. 14.30. Zapraszamy. 

14. Dzisiaj kolekta nadzwyczajna. Za złożone ofiary na cele parafialne składamy 

serdeczne Bóg zapłać. 

15. W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski, w niedzielę 16 sierpnia 

br. w Archidiecezji Gdańskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na 

pomoc dla mieszkańców Bejrutu. Chrześcijańskie współczucie oraz braterska 

solidarność z osobami, które ucierpiały w wyniku tragicznego wybuchu, 

skłaniają do podjęcia działań celem okazania konkretnego wsparcia 

poszkodowanym. 

16. W tym tygodniu zmarli: śp. Sikora Zygmunt lat 81 z ul. Kolejowej, śp. 

Krystyna Potapczuch lat 54 z ul. Narutowicza. 

 


