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INTENCJE MSZALNE 16.05 – 22.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

       

,,To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili''

PONIEDZIAŁEK – 16 maja

17:00 + Chrzestni Agnieszka i Jan 
Mach

18:00 + Barbara - 3 rocznica 
śmierci i Franciszek Jeka

18:00 - O zdrowie i w pewnej 
intencji

WTOREK – 17 maja

17:00 + Gertruda i Jan Dettlaff

18:00 + Rodzice Plinscy oraz 
Stefan i Maria Sałek

18:00 - O zdrowie i w pewnej 
intencji

ŚRODA – 18 maja

17:00 + Grzegorz i Agnieszka 
Borscy oraz Antoni Barlasz

18:00 + Elżbieta Bolda - od 
sąsiadów z ul. Górniczej i 
Zagrodowej

CZWARTEK – 19 maja

17:00 + Maria, Jan, Zbigniew Jeka - 
rocznica śmierci

18:00 + Brunon Borski

18:00 - O zdrowie i w pewnej 
intencji

PIĄTEK – 20 maja

17:00 + Rozalia

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

18:00 - o łaski zdrowia i opieki 
Bożej za wstawiennictwem Ojca 
Pio dla ks. Proboszcza od 3 Róży

SOBOTA – 21 maja

17:00 + Maria Drzeżdżon - 4 
rocznica śmierci oraz Krystyna 
Gisztar - 14 rocznica śmierci

18:00 + Roman Necel

18:00 - Do Miłosierdzia Bożego za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny o zdrowie dla ks. 
Proboszcza od Sióstr 
Różańcowych

NIEDZIELA – 22 maja

8:00 + Marta, Irena, Helena, Brunon 
i rodzice Behmke

8:00 + Elżbieta Bolda - od 
sąsiadów z ul Górniczej i 
Zagrodowej

10:30 - O błogosławieństwo w 30 
rocznicę ślubu Anny i Bronisława

16:00 + Agnieszka, Józef, 
Stanisław Heft



1 CZYTANIE: (Dz 2,1-11)
2 CZYTANIE: (1 Kor 12,3b-
7.12-13)
EWANGELIA:  (J 20,19-23)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA NIEDZIELE ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO
15 MAJA 2016 r. 

 

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Jeszcze raz warto się odwołać i cofnąć do Ewanggelii z ostatnich niedziel. Zawiarają one 
wskazania trudne do zrozumienia czy docenienia, jeśli patrzy się na nie z ludzkiego, doczesnego 
punktu widzenia. Dopiero wejrzenie wiary pozwala nam dotrzeć do pełni treści zawartej w 
słowach Chrystusa. W przeciwnym razie będziemy próbowali sami, o własnych, naturalnych 
siłach osiągnąć to, co przekracza możliwości człowieka. A więc skazani jesteśmy na 
niepowodzenie. Dopiero specjalna pomoc Boga pozwoli nam przezwyciężyć swoje ludzkie 
ograniczenia.Najlepszym dowodem tej „pomocy z góry” był gwałtowny rozwój Kościoła w 
pierwszych dziesięcioleciach i wiekach. Po ludzku było niemożliwe, by grupka kilkunastu 
nieuczonych ludzi, bez pomocy techniki, środków przekazu, dużych pieniędzy, mogła rozkrzewić 
swoje ideały i sposób życia na cały ówczesny świat. A jednak dokonali tego – nie oni sami, lecz 
Duch Święty, którego Jezus im posłał, tak jak obiecał.Duch Święty na ogół nie działa z 
pominięciem człowieka i jego wkładu, lecz powołuje nas do współpracy. Obdarza nas pewnymi 
uzdolnieniami i możliwościami, których sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie 
bylibyśmy w stanie wykrzesać. Gdy jednak pozwolimy Bogu działać w sobie, wtedy natychmiast 
zaczną się pojawiać rezultaty przekraczające nasze możliwości. Pewnych efektów naszych 
działań nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet w najśmielszych oczekiwaniach. Natomiast inne 
działania, nie po myśli Boga, nie przyniosą rezultatów, nawet gdybyśmy wykorzystali wszelkie 
dostępne środki.Dlatego też konieczne jest jak najlepsze rozeznanie Bożej woli, by rozpoznać, 
czego Bóg od nas w danej chwili oczekuje i jakie są Jego plany na przyszłość. Jeśli uczynimy to z 
pokorą, na modlitwie, wówczas unikniemy wiele niepotrzebnego wysiłku i zwielokrotnimy 
rezultaty naszej pracy, przez oddanie jej owoców w ręce Boga. Ale do tego jest niezbędne 
całkowite i bezwarunkowe poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego.Nie polega ono na 
wyzbyciu się myślenia, rezygnacji ze swojej wolności wyboru, wyrzeczeniu się swoich uzdolnień. 
Wręcz przeciewnie: chodzi o to, by swoje myślenie, decyzje i talenty oddać na współpracę z 
Bogiem, do Jego dyspozycji. I dlatego potrzeba szczególnego wysiłku, by to myślenie, wola i 
zdolności były jak najlepszej jakości, by były sprawnym narzędziem wypełniania Bożych zadań.I 
dlatego Jezus oczekuje od nas, byśmy swoje potrzeby i pragnienia zaspokajali obficie u samego 
źródła. Źródłem tym jest Duch Święty. Jest to źródło, które bije z naszego wnętrza. Kieruje to 
naszą uwagę we właściwym kierunku. Często bowiem oczekujemy pomocy czy rozwiązań swoich 
problemów na zewnątrz, poza sobą. Tymczasem to w nas samych znajduje się rozwiązanie. To 
nie znaczy wcale, że rozwiązanie jest naszym osiągnięciem i że mamy sobie przypisywać zasługę. 
Ale wiemy przynajmniej, gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania, gdzie szukać właściwego 
kierunku. I dlatego warto się troszczyć o swój duchowy rozwój, by być wrażliwym na sygnały 
pochodzące od Ducha Świętego w nas.Musi być tylko spełniony jeden warunek: trzeba wierzyć 
w Chrystusa, oddać Mu siebie. Dopiero wtedy będziemy potrafili zbliżyć się do Niego i właśnie u 
Niego szukać pomocy, będziemy umieli powiedzieć Mu o swoich pragnieniach i potrzebach. I 
także wtedy będziemy potrafili przyjąć pomoc, jaką nam ześle – swojego Ducha.

1. Poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. 
odprawiamy jak w dni powszednie.

2. Wtorek - Dzień imienin Księdza Arcybiskupa.

3. Czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i 
wiecznego kapłana.

4. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. w tym tygodni bardzo 
proszę mieszkańców ul. Władysławowskiej 2 - 14, 
Latającego Holendra, Pirackiej, Kliprów i Albatrosa.

5.Zapraszamy do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do 
Sanktuarium w Wejherowie, która odbędzie się 21 maja. 
Wyjście z kościoła o godz. 4:30, drogą nad zatoką idziemy do 
Swarzewa, a następny przystanek przy kościele świętej 
Faustyny w Pucku. I tak jak każdego roku główną intencją jest 
modlitwa o dobrego męża i dobrą żonę oraz w intencji naszych 
rodzin. Aby dobry Bóg błogosławił Wam i waszym rodzinom.


