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INTENCJE MSZALNE 15.05 – 21.05

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

V Niedziela Wielkanocna                   14 MAJA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 15 MAJA 

17:00 + Z rodziny Czapp: 
Stanisław, Anna, Agnieszka, 
Jan Jeka i Stefania Nowik

18:00 + Franciszka Plińska i 
Magdalena

WTOREK – 16 MAJA

17:00 + Wanda Cieplińska w 
rocznicę urodzin

18:00 + Barbara w 4 rocznicę 
śmierci i Franciszek Jeka

ŚRODA –17 MAJA 

17:00 + Gertruda i Jan Dettlaff 
oraz Józef

18:00  -  Dziękczynna od 
rodziny Bystram

CZWARTEK –18 MAJA

17:00 + Stanisław Kosz z okazji 
urodzin

18:00  + Rozalia i Józef Selke. 
Synowie Józef i Franciszek

PIĄTEK – 19 MAJA

17:00 + Grzegorz w rocznicę 
śmierci i Agnieszka Borscy i 
Antoni Barlarz

18:00 + Stanisław i Łukasz 
Necel oraz rodzice i bracia 
Krukowscy

SOBOTA – 20 MAJA 

16:00 – Złote Gody Reginy i 
Jana Czapp

17:00 + Rozalia i Feliks

18:00 + Paweł, Marta, 
Tadeusz i Kamil Styn
 
NIEDZIELA – 21 MAJA

08:00 +  Helena, Irena, 
Brunon. Marta i rodzice 
Behmke

10:30 + Rodzice: Anna i 
Zygmunt oraz Stanisław i 
Teresa Dombke i Elżbieta 

16:00 +  Agnieszka, Józef, 
Stanisław Heft

Sanktuarium Maryjne w Matemblewie – cz. II

14 maja Śródleśna osada Matemblewo w XVIII wieku należała do cysterskiego klasztoru w 
Oliwie. Według ustaleń ks. Władysława Szulista jej nazwa wywodzi się najpewniej od nazwiska 
cystersa oliwskiego Bernarda Mateblewskiego, który był w roku 1749 proboszczem w parafii 
Matarnia. Wizytacja biskupia z 1782 roku notuje przy parafii Matarnia.

Czas powstania Sanktuarium – co zapewne nie odbyło się bez inspiracji cystersów w Oliwie –
przypada na lata świetności oliwskiego opactwa, które były efektem rządów ostatniego 
polskiego opata Jacka Rybińskiego (1740-1782). Wzgórze z kaplicą, leżące opodal, będącego 
własnością cystersów, ciągu urządzeń wodnych, zbudowanych nad rzeką Strzyżą , zostało 
pomyślane jako miejsce przyszłego kultu maryjnego. Rozwojowi tego kultu służyć miała również 
lokalizacja na uczęszczanej od XVII wieku trasie pielgrzymek do Wejherowa. Według mapy 
Schrottera z końca XVIII wieku, z Matarni przez Złotą Karczmę prowadziła przez Matemblewo 
droga do Gdańska. Natomiast mapa ukazująca stan zabudowań podleśnictwa z 1839 roku 
wyraźnie pokazuje wzgórze z zaznaczoną kaplicą (capellen). Matemblewo według danych z 1867 
roku należało do parafii Matarnia i liczyło 9 osób. Na początku XX wieku, zniszczona zębem 
czasu, drewniana kaplica, chyliła się ku upadkowi. Proboszcz z parafii w Matarni, ks. K. Rhode 
buduje w 1903 roku nową, murowaną kaplicę , która przetrwała do dnia dzisiejszego. Według 
opinii rzeczoznawcy J.W.Żmijewskiego kaplicę wykonano z cegły ciemnoczerwonej, najwyższej 
klasy, z jakiej zostały wykonane inne XIX-wieczne obiekty kościelne na terenie Gdańska. Jest to 
cegła tzw. kicówka. Naroża kaplicy zostały wykonane z cegieł kształtówek w specjalnym profilu 
(półkole i część lilii harcerskiej). Do 60-lat naszego stulecia od podnóża wzgórza do kaplicy 
prowadziły schody o szerokości 1,5 m, wykonane z cegły, otoczone z obu stron betonowym, 
wysokim na 0,5 m murkiem. Na szczycie, bezpośrednio przed kaplicą rozciągał się kilkumetrowej 
szerokości podest, wylany z betonu, do którego przytwierdzono, po obu stronach od wejścia, 
cztery drewniane ławy. Od frontu, do kaplicy przylegała wymurowana menza ołtarzowa. W 
okresie międzywojennym Matemblewo przyłączono w 1920 roku do parafii Serca Pana Jezusa 
we Wrzeszczu, a w 1929 roku do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-Brętowie.

Źródło: matemblewo.pl



 

1 CZYTANIE: (Dz 6,1-7)
2 CZYTANIE: (1 P 2,4-9)
EWANGELIA: (J 14,1-12)

V Niedziela Wielkanocna OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

14 MAJA 2017 r.

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
Miłość i dom

Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej gestów nikt nie potrafi ani policzyć ani ogarnąć. Oto jeden z 
nich: „W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele (...) idę przygotować wam miejsce” (J 14,2). Jezus 
dzieli się z nami swoim domem.Prawdziwa miłość zawsze zmierza do otwarcia własnego domu i 
udostępnienia go osobie kochanej. Dom, to mój czysto osobisty świat, w którym jestem sobą i 
czuję się bezpiecznie. To świat, do którego nikt nie może wejść, o ile ja sam mu nie otworzę. Jeśli 
kogoś kocham, wprowadzam go do mego domu, dając mu możliwość uczestniczenia w jego 
bogactwie. Mój dom staje się domem osoby kochanej. Ona w nim może czuć się bezpiecznie, tu 
nie spotka ją żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może w nim odpocząć po trudach 
zmagania z twardą rzeczywistością obcych ludzi i trudnych spraw. Mój dom staje się jej domem.

Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać nie mając gdzie 
wprowadzić osoby kochanej. Bezdomni ludzie nie mogą przeżywać miłości. Przynajmniej jeden z 
nich musi mieć, choćby skromny, ale własny dom. Rzecz jasna nie chodzi o cztery ściany z cegły 
czy pustaków. Dom, to serce otwarte dla innych. Jest wielu ludzi, którzy mają mieszkania, a nie 
mają domu i wielu, którzy choć są bez mieszkania, mają dom.Dorastanie do miłości to wysiłek 
podjęty w celu budowy możliwie pięknego i przestronnego domu, by wszyscy, których 
pokocham, mogli w nim zamieszkać. Ktokolwiek zaś na prawach przyjaźni zamieszka w mym 
domu, staje się, świadomie czy nie, jego współbudowniczym. Dom to rzeczywistość ciągle żywa. 
Ona wzrasta przez wprowadzenie każdego nowego mieszkańca. Najłatwiej można to 
obserwować w małżeństwie i powiększającej się rodzinie. Początkowo małżonkowie budują 
wspólny dom, łącząc w jedno swoje dotychczasowe domy. Z tą chwilą, gdy pojawia się dziecko, 
ono przez sam fakt zamieszkania w ich domu staje się jego współtwórcą. I tak jest z każdym 
następnym dzieckiem. Serca rodziców, którzy je przyjmują, rosną i doskonalą się w coraz 
piękniejszy dom. To samo prawo domu dotyczy przyjaźni. Radość budowy wspólnego domu 
przez przyjaciół jest tym większa, że świadomie i dobrowolnie w tej budowie uczestniczą.

Niedościgłym ideałem domu jest dom naszego Ojca, którym podzielił się z nami Jezus Chrystus. 
To według tego wzoru powstają najpiękniejsze domy na ziemi promieniujące pokojem i miłością. 
Jest to jednak nie tylko ideał, to rzeczywistość, a wraz z nią wspaniała szansa wejścia w świat 
prawdziwej miłości. Chrześcijanin nigdy nie jest bezdomny. I z tej racji zawsze może kochać. 
Nawet jeśli sam nie zbudował domu albo przez lekkomyślność zbudowany zniszczył, to jest dom 
Ojca, którym dzieli się z nami Chrystus. Ileż w tej prawdzie jest radości. Przed jak wielką szansą 
stoją chrześcijanie.

Każdy z nas posiada serce – jedyny materiał, z którego można zbudować prawdziwy dom. Każdy 
z nas ma przed sobą piękny wzór, według którego należy budować. I każdy z nas może 
zamieszkać w domu Ojca, by razem z Nim podjąć współpracę w budowie domu otwartego dla 
innych.

Wielu współczesnych ludzi usiłuje myśleć o miłości nie troszcząc się o szukanie lub budowę 
domu. To poważne nieporozumienie. Prawdziwa miłość musi mieć dom. Ktokolwiek chce 
przeżyć miłość bez domu jest podobny do człowieka, który chciałby wyhodować kurczę z jajka 
pozbawionego skorupy. Czy to jest możliwe?

Ks. Edward Staniek

    Dziś o godzinie 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z 
nabożeństwem majowym. Zapraszamy w tygodniu na nabożeństwo majowe o 
17:30, dzieci od poniedziałku do piątku o 16:00.
  
   Biuro parafialne, zgodnie z tym, co sygnalizowałem na sprawozdaniu rocznym 
zasadniczo jest czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 15.15-16.30. W 
sprawach nagłych można się kontaktować telefonicznie: 602-574-613.
  
  W tym tygodniu rozpoczynają się próby do bierzmowania: 15, 16, 18, 19 
(poniedziałek-piątek) o godzina 18:30. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 1 
czerwca o godz. 18:00.
    
W tym tygodniu ponadto we wtorek obchodzimy święto Andrzeja Boboli – 
męczennika i patrona Polski. W środę przypada dzień imienin księdza 
Arcybiskupa Metropolity. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia, 
składamy najserdeczniejsze życzenia.
  
  W sobotę 20 maja o godzinie 14:30 na działce przed kościołem rozpocznie się 
Festyn parafialny. Zapraszamy do wspólnej zabawy. W programie: karaoke,  OSP 
Chłapowo, loteria fantowa, ogródek jordanowski dla dzieci, dobra muzyka. Nie 
zabraknie gastronomii. Jeśli chodzi o ciasta, to jest prośba, aby przynosić je nie na 
plebanię, ale prosto na festyn.
   
 U ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i Biuletyn 
Parafialny.
    
 Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Częstochowy. Serdecznie zapraszamy. 
Proszę także regulować opłatę na wyjazd do Matemblewa.
   
  Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na cele budowlane. Zbieramy teraz fundusze 
na okna na ścianę południową i północną kościoła i na dokończenie łazienki w 
kaplicy za prezbiterium oraz monitoring kościoła. Zakończył się także remont 
biura parafialnego i malowanie centralnej części plebanii. Jak było wspomniane, 
została w ostatnim miesiącu wylana posadzka i położone ogrzewanie podłogowe w 
kaplicy za prezbiterium.
   
 W piątek pożegnaliśmy naszego parafianina Ryszarda Ciskowskiego. Przeżył lat 
68. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Ks. Sławomir Skoblik


