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INTENCJE MSZALNE 22.05 – 28.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

VI Niedziela Wielkanocna                   21 MAJA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 22 MAJA 

17:00 +  Jan Glembin od 
mieszkańców ul. 
Władysławowskiej, rodziny i 
sąsiadów  

18:00 + Franciszek Hincke 

WTOREK – 23 MAJA

17:00 + Jan Glembin 

18:00 +  Rodzice: Franciszek, 
Irena Bystram i brat Zbigniew 

ŚRODA –24 MAJA 

17:00 + Ks. Wiesław Wett

18:00  + Jan Ziółkowski w rocz. 
śm.  

CZWARTEK – 25 MAJA

17:00 + Józef Wittstock w 5 r. 
śm.

18:00  + Z rodzin Trojka i Bieszk

PIĄTEK – 26 MAJA

17:00 + Mariann – rocz. śm., i 
Marian oraz dziadkowie 
Winiarscy i Jan 

18:00 - O opiekę i zdrowie dla 
członków Zywego Różańca 
za wstawiennictwem M.B. 
   Swarzewskiej  

SOBOTA – 27 MAJA 

17:00 + Andrzej Goyke – 16 r. 
śm.

18:00 + Józef Jeka w rocz. 
śm. 
 
NIEDZIELA – 28 MAJA

08:00 + Stanisław Styn w 20 r. 
śm.  

10:30 + Magdalena i Ignacy 
Buja

16:00 +  Anna Felkner oraz 
Michał i rodzeństwo  

Sanktuarium Maryjne w Matemblewie – cz. III

W okresie międzywojennym matemblewskie sanktuarium wierni odwiedzali raczej 
indywidualnie. Chociaż z testamentu drugiego biskupa gdańskiego K.M. Spletta, związanego 
z Oliwą od pierwszych lat XX wieku, można wnioskować, że do Matemblewa udawały się 
procesje z obrazami i feretronami oraz, że odbywały się tutaj uroczystości odpustowe.

Z okresu międzywojennego pochodzą pierwsze inskrypcje, wskazujące na wzrost lokalnego 
znaczenia kaplicy jako miejsca pielgrzymek, poświadczanych rytami na cegłach np.: I.T. u (nd) 
G.M. Danzig 12.VII.1933; Falenska Dorota 1931; Helene Wesołowski d(en) 16.9.1937. 
Matemblewo odwiedzają również przybysze z miejsc oddalonych, co potwierdzają inskrypcje 
np.: K. Mueller 16.5.37. Stuttgart; Artur […] 24.3.45. Frankfurt a(m) M/ein. Pani Jadwiga 
Małachowska z Matemblewa, powołująca się na relację swojej mamy Zofii Spanowskiej 
(ur.1910 r.), a mieszkającej przed II wojną światową w Matarni podaje inne ważne 
informacje. Rodzice nasi mieszkali wówczas w Matarni i już przed II wojną światową 
przychodzili z pielgrzymką do Matemblewa. Opiekowały się kaplicą przeważnie osoby 
mieszkające w Matemblewie. Mieszkał wówczas w leśniczówce leśniczy, który prowadził… 
jadłodajnię, gdzie można było wszystko kupić. Wokół wzgórza były stoły i ławki, gdzie można 
było wszystko skonsumować. W czasie II wojny światowej zbierały się przed figurą Madonny 
matki, prosząc o szczęśliwy powrót do domu synów, znajdujących się na wojnie. 

Źródło: matemblewo.pl



 

1 CZYTANIE:  (Dz 8,5-8.14-17)
2 CZYTANIE:  (1 P 3,15-18)
EWANGELIA: (J 14,15-21) 
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POCHYLENI NAD SŁOWEM :
W świecie ułudy

„Nie lubię oglądać telewizji. Od pewnego czasu męczy mnie ona roztaczając przed widzami 
świat ułudy. Telewizja mami miliardy ludzi światem, który nie istnieje. Ona stwarza świat 
kolorowych cieni. Ale ten świat cieni nie jest dziełem Boga, lecz ojca kłamstwa”. Przytaczam 
słowa studentki, która przeżyła radość odkrycia prawdy o istnieniu dwu światów: 
nierealnego, stwarzanego przez ludzi, by zwodzić miliony i świata rzeczywistego, Bożego. Ten 
drugi objawił się jej jako drogocenna perła leżąca wprawdzie na dnie morza i aby ją posiąść, 
trzeba za nią głęboko nurkować, ale jej wartość przewyższa cały świat kolorowych cieni, 
dostępny bez nurkowania.

Odkrycie to stanowi ważny krok w kształtowaniu dojrzałej postawy. Stopniowo zacznie 
dostrzegać wartość chwili obecnej i zwykłej szarej rzeczywistości. Piękno i wartość 
kolorowych łąk, zieleń trawy i drzew, spokój melodii ukrytej w utworach Bethovena, 
niepowtarzalne piękno oczu dziecka i pochylonej nad nim kochającej matki.Ten rzeczywisty 
świat Boga jest zbudowany z żywych pereł. Bywa, że perły te cierpią, krwawią, płaczą, ale ich 
rany nie pochodzą od Boga, lecz są wynikiem zła, które chce ich użyć do budowy swego 
świata ułudy.

Świat ułudy jest zawsze pełen rozdarcia, nienasycony, głodny, poniżający człowieka, czyniący 
go swoim niewolnikiem. Na co dzień świat ten jawi się przed nami wciąż w nowych obrazach. 
Jest to świat zdrowia, za którym tęsknią i gonią ludzie przez całe życie. Jest to świat 
pieniądza, który dziś jest, a jutro za sprawą złodzieja lub ognia ginie bezpowrotnie, lub 
zamienia się w kopiec popiołu. Jest to świat kariery, którą można stracić w ułamku sekundy; 
świat własnych wyobrażeń o miłości, o przyjaźni, o małżeństwie, o swojej wielkości. Jest to 
świat kieliszka, strzykawki pełnej narkotyku, erotycznego filmu.Najgroźniejszą formą ułudy 
jest ciągłe martwienie się o przyszłość, lub wracanie do przeszłości. Rzeczywistość Bożego 
świata jest dostępna dla człowieka tu i teraz. Każdy z nas ma dość siły, by chwilę obecną, 
jedynie rzeczywistą, wykorzystać w sposób twórczy. Jeśli natomiast, zamiast zajmować się 
tym, co ma w ręce, czyli rzeczywistością, usiłuje martwić się swoją przyszłością lub 
przeszłością, ciężar tego nierzeczywistego świata przygniecie go do ziemi. Stąd tak wielu 
zmęczonych, zdenerwowanych, nieufnych, nieszczęśliwych.

Chrystus zapowiedział Apostołom, że „będzie prosił Ojca, by dał im innego Pocieszyciela, aby 
z nimi był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna”. Ciekawy jest tytuł Ducha Świętego – Duch Prawdy – tzn. ten Duch, który 
wyprowadza człowieka z świata ułudy i wprowadza w świat Bożej rzeczywistości. Duch 
Prawdy rzuca światło na całą przeszłość i przyszłość człowieka, ukazując wartość chwili 
obecnej. Wzywa do maksymalnie pełnego wykorzystania tej chwili przy współpracy z Bogiem 
i ludźmi.Ktokolwiek raz zobaczy piękno świata w blasku słońca, nigdy nie zadowoli się nawet 
najbardziej kolorowym światem neonów, umożliwiających życie w nocy. To jest tylko 
złudzenie życia. Prawdziwe życie może się rozwijać wyłącznie w świetle słońca.

Niewielu dostrzega ułudę obrazu świata, w jakim żyjemy. Niewielu zna piękno i bogactwo 
rzeczywistości świata stworzonego przez Boga. Stąd tak wielu rozdartych, smutnych, 
cierpiących. Gdybyśmy zechcieli spojrzeć przez Ducha Prawdy na swoje życie, 
dostrzeglibyśmy jego niezwykły urok. Człowiek odzyskuje zdrowie ducha dopiero wtedy, gdy 
potrafi przejść z świata ułudy tworzonego przez ludzi, i wejść w świat rzeczywistości 
stworzonej przez Boga. Dokonuje się to przez Ducha Bożego.

Ks. Edward Staniek

W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni krzyżowe – 
czas modlitw o urodzaje. Po koronce przy krzyżu obok kościoła 
odmówimy  modlitwy w tej Intencji. W środę przypada wspomnienie 
NMP Wspomożenia Wiernych, w piątek wspomnienie św. Filipa 
Nereusza i Dzień Matki. W tym dniu ramach majówki rozpoczniemy 
nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha św. Wszystkim 
solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia. 

Wyjeżdżający w środę do Matemblewa proszeni są o zabranie prowiantu- 
tzn. kiełbasek na grilla, chleba i napoi. Zbiórka przy plebanii w środę o 
8.00. Dzieci komunijne biorą strój sportowy i do siatki alby.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w 
przygotowanie i prowadzenie Festynu Parafialnego. Dochód z festynu 
przeznaczony jest na budowę kościoła. Tradycyjna pielgrzymka do 
Wejherowa na Uroczystość Trójcy świętej wyruszy 10 czerwca w 
sobotę.

Pragnę poinformować, że procesja na Boże Ciało przejdzie ul. Gościnną, 
Poprzeczną Rodzinną, Zagrodową, Górniczą, Władysławowską i 
Gościnną. 1 ołtarz  - Różańcowy przy domu p. Marii Bolda i 2 - ołtarz 
rybacki przy p. Hincke w tradycyjnych miejscach, 3 ołtarz przy posesji 
p. Bisewskich i Renusz, czwarty rodziców dzieci komunijnych przy 
kościele.

Biuro parafialne będzie czynne w we wtorek od 15.15 – 16.30, w środę od 
16.15 po pielgrzymce, w czwartek będzie nieczynne. W czwartek 
wyjątkowo nie będzie przedpołudniowej adoracji Najśw. Sakramentu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa zaprasza 14 października o godz. 19. 
na spektakl pt DUCH . Zapisy i bilety w cenie 80 zł ulgowy 50 zł do 
nabycia w sklepie u p Borchmann do 9 czerwca. 

Przy wyjściu u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa 
Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn.

Na przeżywanie kolejnych dni wielkanocnych i przygotowanie do 
Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego niech nam Bóg błogosławi.

Ks. Sławomir Skoblik


