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INTENCJE MSZALNE 17.04 – 23.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

Niedziela  Zmartwychwstania  Pańskiego 16  KWIETNIA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
17 KWIETNIA

8:00 + Jozef i Jan Ciskowscy w r. 
sm.

10.30 + Leon i Halina Dettlaff

16.00 + Ks. prob. Wiesław
Wett   

WTOREK – 18 KWIETNIA

17:00 + Jadwiga Nikityn w rocznicę 
śmierci + z rodziny

18:00 + Tekla i Franciszek Bolda

ŚRODA – 19 KWIETNIA

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 +  Józef i Jadwiga Płomień

CZWARTEK – 20 KWIETNIA

17:00 + Szwagier Kazimierz 
Ciskowski

18:00 +  Józef Zych oraz Maria 
Sałęk

PIĄTEK 21 KWIETNIA

17:00 + Rodzice: Józefa i Bernard i 
siostra Urszula

18:00 + Stanisław Necel w 2 rocznicę 
śmierci, Łukasz Necel

SOBOTA – 22 KWIETNIA

16:00  – Złote Gody Lidii i Brunona 
Potrykus

17:00 + Stanisław Wiśniewski

18:00 + Adam i Wanda Cieplińscy

18:00 – Rubinowe Gody Urszuli i 
Franciszka Szomborg

NIEDZIELA - 23 KWIETNIA

08:00 +   Ojciec Leon Mach

08:00 – W tajemnicy 
Zmartwychwstałego o błog. Boże w 
rodzinie i o dary Ducha Świętego dla 
syna

10:30 + Agnieszka i Grzegorz Borscy 
oraz Antoni Barlasz

16:00 +   Jan Breziński od 
mieszkańców ulicy Korsarskiej

16:00 - Za parafian

16:00 +  Ksiądz proboszcz Wiesław 
Wett

16:00 + Adam Walentynowicz i 
wszyscy krewni

16:00 + Józef Jeka

Oktawa Wielkiej Nocy

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 
Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie 
mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni 
bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Obchodzi się je 
jako uroczystości Pańskie, mają więc charakter bardzo uroczysty.

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest 
bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni 
oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany 
jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego np. w oktawie 
Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy 
Wielkanocy nawiązują bezpośrednio

do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne 
odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. W ten dzień w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe 
szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, by 
tam uczestniczyć w Mszy św. Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, 
którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

na podst. źródeł internetowych

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawniej nowo ochrzczeni ubrani w białe 
szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa sie u 
grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy 
jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem 
zmartwychwstałym. Ucznom zdążającym do Emaus, sam Chrystus tłumaczył właściwe znaczenie 
proroctw mesjańskich Starego testamentu i dał się im

poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi 
postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca mlekiem i 
miodem" (antyfona na wejście)



 

1 CZYTANIE: (Dz 10,34a.37-43)
2 CZYTANIE: (Kol 3,1-4)
EWANGELIA: (J 20,1-9)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 
16 kwietnia 2017 r.

1. Sprawowaną dzisiejszej nocy liturgią Wigilii Paschalnej połączoną z odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych rozpoczęliśmy obchody Świąt Wielkanocnych. Po 
wielkopostnym przygotowaniu wkraczamy w świętowanie Paschy. W dzisiejszą 
uroczystość zachęcamy do duchowej łączności z Ojcem Świętym, który o godzinie 
12:00 podczas modlitwy „Regina Coeli” udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi – 
Miastu i Światu. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust zupełny.

2. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte jak w każdą niedzielę. Jest to dzień 
solidarności z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Gdańskim Seminarium 
Duchownym i Uniwersytetem Stefana kardynała Wyszyńskiego.

3. Trwa rozpoczęta w Wielki Piątek Nowenna przed Świętem Miłosierdzia, dziś trzeci 
dzień.

4.  W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa. Uroczysta suma pod 
przewodnictwem księdza dziekana z udziałem kapłanów z naszego morskiego 
dekanatu o godzinie 16:00, a po niej procesja eucharystyczna. W przyszłą niedzielę 
zapowiedziana pismem metropolity zbiórka do puszek na rodziny w Syrii.

5. Przeżywając obchody Świąt Paschalnych dziękujemy za wspólną modlitwę i 
przygotowanie uroczystości: Liturgicznej Służbie Ołtarza organistom i chórowi, 
strażakom OSP Chłapowo i Żywemu Różańcowi. Składamy podziękowanie 
dekoratorom za przygotowanie ołtarza adoracji i Grobu Pańskiego, dziękujemy 
wszystkim, którzy zadbali o świąteczny wystrój naszej świątyni. Z kolei włączającym 
się w świąteczne dzieło charytatywne dziękujemy za składaną przez cały Wielki Post 
jałmużnę. Kwotę 600 PLN przekazałem zgodnie z zapowiedzią s. Adzie z 
Władysławowa. Dziękujemy też za składane ofiary na dekoracje świątyni oraz kwiaty 
do Grobu Pańskiego.

6.  Radość Świąt Wielkanocnych skłania nas do wyrażania z serca płynących życzeń. 
Przyłączając się do tych już wypowiedzianych, życzę błogosławionych Świąt, 
umocnienia w wierze w Zmartwychwstałego i radości płynącej z chwały jaką ukazał 
nam Chrystus. Niech dobre przeżywanie tych dni, doda nam odwagi, abyśmy idąc za 
Zmartwychwstałym Panem, nieśli w nas samych promień Jego miłości tym, których 
spotykamy.

Witamy wszystkich przybyłych Gości razem z nami świętujących Zmartwychwstanie 
Pańskie i życzymy błogosławionych i radosnych Świąt w gronie rodziny i bliskich. Na 
dobre przeżywanie Świąt Zmartwychwstania niech nam Bóg błogosławi. 

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
W sercu człowieka wierzącego, stojącego przy pustym grobie Chrystusa, pojawia się uśmiech 
politowania nad wszystkimi mędrcami tego świata, którzy próbują w rakietach niosących 
śmierć dostrzec gwarancję ludzkiego szczęścia na ziemi. Twierdzenie, że bezpiecznie można 
żyć jedynie w cieniu broni niosącej zagładę, to wielkie złudzenie.

Gwarancją ludzkiego szczęścia może być tylko i wyłącznie pokonanie śmierci, wyciągnięcie z 
jej ręki śmiercionośnej kosy, a nigdy jej ostrzenie. Śmierć nie boi się rakiet. Wręcz 
przeciwnie, to one są jej narzędziem. Ludzie zrobili wszystko, by udoskonalić narzędzia, 
którymi posługuje się śmierć. Obecnie z niezwykłą łatwością potrafi ona w ciągu kilku sekund 
zamienić milionowe miasto w jedną zbiorową mogiłę. Nie będzie czasu nawet na akt żalu, na 
jedno słowo modlitwy zwróconej w stronę nieba.

Dyskusyjne są nasze osiągnięcia, ale udoskonalenie środków niosących śmierć nie podlega 
żadnej dyskusji. W tym punkcie jesteśmy prawie u szczytu osiągnięć ludzkości. Nie trudno 
zauważyć, że żyjemy przy dźwięku ostrzonej kosy śmierci. Mówią nam, że jest to melodia 
zapewniająca nasze bezpieczeństwo, nasze szczęście, a w rzeczywistości jest to dźwięk 
zapowiadający wielkie krwawe żniwa. Gdzie zatem mamy szukać gwarancji szczęścia? Na 
pewno nie w ucieczce przed śmiercią. Jedyną sprawiedliwością na ziemi jest fakt, że nikt 
przed śmiercią nie ujdzie. Śmierć jest nieunikniona. Jeżeli nawet do nas nie przybędzie w 
rakiecie niosącej nuklearne pociski, to zjawi się, kiedy nastąpi defekt pracy mózgu lub serca, 
zapuka do nas w postaci groźnych wirusów czy bakterii, lub starczego wyczerpania 
organizmu. Śmierć dysponuje wszystkimi środkami i jest nie do uniknięcia. Zatem 
wybawienie nie polega na ucieczce przed nią. A więc na czym? Na zmianie spojrzenia na 
śmierć, na umiejętności dostrzeżenia w kosie, którą ona niszczy ludzi, nie topora kata, który 
kładzie kres wszystkiemu, ale klucza otwierającego drogę do nowego życia. Takie spojrzenie 
na śmierć nadaje sens życiu doczesnemu, ukazując je jako wędrówkę w stronę nowego 
świata, który jest samym życiem.

Stojąc przy pustym grobie Chrystusa, trzeba dostrzec słabość wszystkich haseł o pokoju i 
bezpieczeństwie budowanym na wciąż doskonalonym potencjale zbrojnym. Trzeba odkryć, 
że jest tylko jedno jedyne rozwiązanie: osobiste spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, 
który ma klucze śmierci i otchłani. On jeden bowiem potrafił wejść do grobu i potrafił z niego 
wyjść. On jeden zna sposób wydostania się z mogiły. Nasze spotkanie ze śmiercią jest 
nieuniknione, ale jeżeli pójdziemy na jej spotkanie z Chrystusem, nie stracimy w niej swej 
tożsamości. Śmierć będzie tylko bramą, przejściem w nieutracalne życie, które rozpocznie się 
dopiero po niej.

Jest rzeczą zdumiewającą, że ludzkość, bezradna wobec śmierci, nie gromadzi się wokół 
jedynego Człowieka, który odniósł nad nią zwycięstwo. To znak jakiejś wielkiej ślepoty 
ducha. Miliony ludzi poświęca życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a jedynie nieliczni 
szukają Tego, kto jest w stanie od niej wybawić. Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł 
Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. Spotkanie z Nim dokonuje się na płaszczyźnie wiary. Św. 
Tomasz Apostoł nie chciał uwierzyć, że Jezus pokonał śmierć. Jezus mu jasno powiedział: 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” /J 20, 29/.

Ks. Edward Staniek


