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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

 
Piątek w godz. 15.00 – 17.30 

NUMERY TELEFONÓW: 
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

XVIII Niedziela Zwykła 
             Wj 16,2-4.12-15 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35 

Biuletyn Parafialny          
 

01 sierpnia 2021 r. | Nr 407/2021 | 

Benedykt XVI mówiąc o swoistej pedagogii 
pragnienia zauważa, iż „Nawet w otchłani 
grzechu nie gaśnie w człowieku owa iskierka, 
która pozwala mu rozpoznać prawdziwe 
dobro, zasmakować go, aby w ten sposób 
rozpocząć drogę wyjścia, na której Bóg 
obdarzając łaską, nigdy nie odmówi swej 
pomocy. Zresztą wszyscy potrzebujemy 
przejścia drogi oczyszczenia i uzdrowienia 
pragnień. Jesteśmy pielgrzymami do 
ojczyzny niebieskiej, ku temu pełnemu dobru, 
którego nic nie może nam już wyrwać. Nie 
chodzi więc o stłumienie pragnienie, które jest 
w ludzkim sercu, lecz o jego wyzwolenie, aby 
mogło osiągnąć swą prawdziwą wielkość” 
(Audiencja ogólna, 7.11.2012). Każdy z nas, jako 
istota żywa, pragnie, nieustannie dąży do 

tego, co jest poza nim, a ostatecznie dąży do Boga, by wyznać, jak św. Teresa z 
Avila: „Bóg sam wystarczy”. Dlatego mamy świadomość, że: 
Ty, Panie, dajesz Siebie nam, 
By naszym życiem być. 
Jak braciom służyć, naucz, 
Jak miłością, prawdą żyć. 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jezus wypełnieniem pragnień 
 
Jezus mówi w Ewangelii: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, 

nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Wakacje są 
dla wielu ludzi poszukiwaniem Boga, który gdzieś zagubił się na drogach 
codziennego pośpiechu, pogoni za pieniędzmi, znaczeniem, zdobywania 
kolejnych stopni awansu czy wspinania się po stopniach kariery. Warto więc 
budzić w swoim sercu pragnienie spotkania z Panem, zwłaszcza w Eucharystii. 
„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, 
którego On posłał”. Jak wyjaśnia św. Augustyn, „wierzyć” oznacza spożywać, 
jeść Chleb życia, tkwić w Chrystusie, tworzyć z Nim wspólnotę, być nasyconym 
w niewidzialny sposób. To wszystko dokonuje się w Kościele, w znaku celebracji 
liturgicznej. Najważniejsze zatem, by aby iść na Mszę św. z wielkim 
pragnieniem, z wielkim głodem spotkania Jezusa. Pomocą może okazać się post 
eucharystyczny, który pomaga obudzić wewnętrzne pragnienie Słowa Bożego i 
zjednoczenia z Jezusem w Komunii św. Głód duchowy nie rodzi się jednak 
automatycznie z głodu fizycznego. On wymaga pracy nad sobą, chęci 
doświadczenia Jezusa w Eucharystii. Ta godzina postu eucharystycznego to czas, 
w którym nasze pragnienie Jezusa powinno osiągnąć szczyt. To jest miejsce, by 
ten krótki czas, ta godzina, która w sposób fizyczny nas wiele nie kosztuje, 
kosztowała nas duchowo. To takie budzenie pragnienia, budzenie głodu Boga. 
„Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”, gdy Izraelici wędrowali przez 
pustynię, a Mojżesz wstawiał się za nimi u Jahwe. Ten pokarm, manna, stał się 
zapowiedzią Eucharystii. A dzisiaj Bóg wzbudza w sercu ludu Bożego 
pragnienie pokarmu, który nie przemija i którym jest On sam pod postacią 
Chleba. Komunia przyjęta godnie jest źródłem wielorakich łask, bo jednoczy nas 
najściślej z Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa. 
Oczyszcza nas również z grzechów powszednich, chroni od śmiertelnych, 
osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków. Eucharystia 
pomnaża w nas łaskę uświęcającą i wreszcie jest rękojmią chwalebnego 
zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej. 



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Z całego serca składamy podziękowanie wszystkim, którzy w miniony 
czwartek przyjęli pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę na nocleg. 
Dziękujemy za otwarte serca i wasze domy.  

2. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze 
św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić 
kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wiary, być w stanie 
łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach 
wyznaczonych przez papieża. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
4. W czwartek jak zawsze zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu 

od godz. 17.00, a następnie na Msze św. o godz. 18.00 w intencji powołań 
kapłańskich z naszej parafii. 

5. W pierwszy piątek miesiąca ks. Krzysztof odwiedzi swoich chorych z 
Komunią św. W tym dniu zapraszamy od godz. 17.30 na spowiedź dzieci i 
dorosłych. Następnie zapraszamy o godz. 18.00 na Mszę św. wynagradzającą 
ku czci NSPJ. 

6. W piątek także 6 sierpnia będziemy obchodzić święto Przemienienia 
Pańskiego. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00 i 18.00. 

7. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 zapraszamy do katedry na nabożeństwo 
Niepokalanego Serca NMP. 

8. Za tydzień w niedzielę nasze ofiary składane na tacę przeznaczamy na 
fundusz remontowy. Rozpoczął się właśnie remont ubytków ściennych w 
naszej katedrze. Z Urzędu Pomorskiego Konserwatora Zabytków 
otrzymaliśmy ponad 15 tyś. zł. Brakuje nam jeszcze 30 tyś. zł. Za każdą 
złożoną ofiarę w przyszłym tygodniu składamy serdeczne podziękowania. 

9. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Bożej 

10. Od 1 lipca kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym jest czynna tylko 
w piątki w godz. 15.00-17.30. 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Beata Sosnowska, l. 61; 
† Krystyna Rumińska, l. 85; 
† Krystyna Lewko, l. 74; 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

02.08. – Poniedziałek  
7.00 † Adrian Czarnecki, Łukasz Czarnecki 1 rocznica śmierci 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(2) 

18.00 † Anna i Franciszek Melkowscy, dzieci: Franek i Henryka(f) Melkowscy, 
Helena Lewandowska 

03.08. – Wtorek  
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Anna Sosonowska 1 rocznica śmierci, Jan, Józefa(f) Szpala 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ireny Sokołowskiej z 
okazji 60-tej rocznicy urodzin 

04.08. – Środa – św. Jana Vianneya, wspomnienie 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(4) 
18.00 † Maria Justa 30 dzień po pogrzebie 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

05.08. – Czwartek 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(5) 
18.00 † Stanisław Kaniecki 1 rocznica śmierci 
18.00 W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii 

06.08. – Piątek – Przemienienie Pańskie, święto 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(3) 
18.00 † Kazimiera Kisielewska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † zmarli z rodziny Szyszko 

07.08. – Sobota 
7.00  
9.00 NS NMP 
14.00 Msza św. ślubna  
15.00 Msza św. ślubna 
17.00 Msza św. ślubna 

18.00 
† Józef Kopyczyński 8 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron oraz zmarli 
bracia: Zbigniew, Franciszek Huszcza 

18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(7) 
09.08. – XIX Niedziela Zwykła 

7.30 W intencji parafian 

9.30 
† Czesław Gajaszek 32 rocznica śmierci i zmarli z rodzin: Gajaszek i 
Bakierskich 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski za wstawiennictwem św. 
Krzysztofa dla wszystkich kierowców i podróżujących 

12.30 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(9) 
18.00 † Janina 13 rocznica śmierci 


