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INTENCJE MSZALNE 24.04 – 30.04

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

II Niedziela Wielkanocna           23  KWIETNIA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK -24 KWIETNIA
ŚW. WOJCIECHA

17.00 + Jan Glembin od 
sąsiadów, krewnych i przyjaciół

18:00 - Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o 
zdrowie i Boże 
błogosławieństwo 

WTOREK – 25  KWIETNIA

17:00 + Stanisław Necel w 
rocz. urodzin

18:00 + Jerzy i Helmut

ŚRODA – 26 KWIETNIA

17:00 + Marta Baran w 2 r. śm. 
i Jan

18:00 + Agnieszka Zelewska 
oraz Teofil i rodzeństwo

CZWARTEK – 27 KWIETNIA

17:00 +  dziadkowie: Stefania,   
Michał

18:00  - Wolna intencja 

PIĄTEK 28 KWIETNIA

17:00 + Stanisław Necel – 2 r. 
śm.

18:00 + Agnieszka – rocz. ur.i 
Jan  i Franciszek Mach

SOBOTA – 29 KWIETNIA

16:00  – ślub 

17:00 + babcia Stanisława 
Radtke w r. śm. i dziadek 
Stanisław

18:00 - Perłowe Gody Marii i 
Stanisława

 30 KWIETNIA III NIEDZIELA
 WIELKANOCNA

08:00 +  Leon Mach

10:30 + Łukasz, Stanisław 
oraz rodzice i bracia 
Krukowscy

16:00 +  Józef Hincka, 
Mirosława Koehna

Tydzień Milosierdzia

Tydzień Miłosierdzia  obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce 
tydzień głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia, od 2013 roku 
rozpoczynający się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli drugą niedzielę 
świąt Wielkanocnych tzw. białą. Dawniej obchodzony w pierwszym 
tygodniu października. Co roku przebiega pod innym hasłem, 
podkreślającym któryś z wielu wymiarów działalności charytatywnej.

Historia Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 roku. Wtedy 
to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas -
największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce -
podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną 
światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także 
władze państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji tych obchodów 
zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Obchody wznowiono w 1945 
roku i odtąd

jest on nieprzerwanie organizowany w Kościele.

Obchodzony Tydzień Miłosierdzia ma zawsze dwa wymiary. Pierwszy to 
modlitwa i apostolstwo miłosierdzia. Druga płaszczyzna działań ma wymiar 
konkretnego czynu miłosierdzia. W wielu diecezjach odbywa się zbiórka 
pieniędzy podczas Mszy św. Ofiary składane w tym dniu diecezjalne Caritas 
wykorzystują w ciągu roku na pomoc bezdomnym, chorym, dzieciom z 
ubogich rodzin.

Celem Tygodnia jest głównie budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: 
chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. 
Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na 
co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne 
wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego 
włączania się w dzieła miłosierdzia.

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób 
szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki 
prowadzone przez Caritas diecezjalne.

źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Tydzie%C5%84_Mi%C5%82osierdzia



 

1 CZYTANIE: (Dz 2,42-47)
2 CZYTANIE: (1 P 1,3-9)
EWANGELIA: (J 20,19-31)

II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia 
Bożego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

23 kwietnia 2017 r.

1. Obchodzimy dziś uroczystość odpustową Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji 
Słowo Boże podczas Mszy świętych głosi Ks. Andrzej Szymański CPPS ze 
Swarzewa. Zapraszam dziś na 15.30 na uroczyste odśpiewanie Koronki do 
Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem naszego chóru, następnie na 
Sumę Odpustową i procesję rezurekcyjną, którą poprowadzi ks. dziekan 
Adam Pleskot.

2.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Z tej 
racji w dniu dzisiejszym przeprowadzana jest kwesta na pomoc Syryjczykom. 
Przy wyjściu ministranci  zbierają do skarbonek ofiary na ten cel. 

3. W kalendarzu liturgicznym jutro przypada uroczystość św. Wojciecha, we 
wtorek święto Marka Ewangelisty, w sobotę święto św. Katarzyny ze 
Sieny.

4.  W tygodniu rozpoczynają się próby dla dzieci pierwszokomunijnych. 
Pierwsza jutro o godz. 16.00 w kościele.

5. 7 maja obchodzić będziemy diecezjalne uroczystości odpustowe ku czci 
św. Wojciecha - Patrona Archidiecezji Gdańskiej, które odbędą się Wzgórzu 
Św. Wojciecha o godz. 12. Będą one szczególne, gdyż są związane z 
obchodami 25-lecia archidiecezji gdańskiej, dlatego przewodniczyć im 
będzie nuncjusz apostolski w Polsce. Z naszego dekanatu będzie 
organizowany autobus, a dekanalnej pielgrzymce autokarowej 
przewodniczyć będzie ks. dziekan. Zapraszam do uczestnictwa, tym 
bardziej, że wielu z nas tu obecnych nigdy nie uczestniczyło w odpuście 
świętowojciechowym. Bliższe informacje i zapisy u mnie po niedzieli. 

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

Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczności za 
obfity dar Bożego Miłosierdzia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Sławomir Skoblik

POCHYLENI NAD SŁOWEM :
W dzień swego Zmartwychwstania Jezus składa w ręce kapłanów niepojętą moc, która nie 
została jeszcze ani w pełni odkryta, ani odpwiednio dowartościowana. Moc przywracania do 
życia ludzkiego ducha, moc oczyszczania sumień: „Komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, 
a komu zatrzymacie, będą zatrzymane”.

Do Zmartwychwstania walkę z grzechem prowadził sam Jezus. Po odniesieniu nad nim 
zwycięstwa, wyposaża kapłanów w moc uwalniania z grzechów tych, którzy tego pragną. Już nie 
potrzeba odwoływać się do teorii reinkarnacji, powtórnego wcielenia, by w cierpieniu nowego 
życia oczyszczać się z popełnionych grzechów. Wystarczy podejść do kapłana i przyjąć dotknięcie 
jego rozgrzeszającej ręki, by trąd grzechu natychmiast ustąpił. Grzesznik może rozpocząć nowe 
życie jako człowiek zdrowy. Wprawdzie często jeszcze przez pewien czas musi przechodzić okres 
rekonwalescencji, usuwając skutki grzechów w postaci wielkiego osłabienia duchowego, ale 
mając do dyspozycji pokarm uświęcający, Komunię Świętą, szybko wróci do pełni sił i radości 
ducha.

W Wieczerniku, w Wielki Czwartek, Jezus złożył w ręce kapłanów moc przemieniania chleba i 
wina w pokarm nieśmiertelności. Skoro jednak nie można tego pokarmu podawać ludziom w 
grzechu, bo nie tylko im nie pomoże, lecz zaszkodzi, trzeba było ręce kapłańskie wyposażyć 
również w moc uzdrawiającą ludzkie serca. Władza rozgrzeszania logicznie łączy się z władzą 
konsekrowania chleba i wina. Stąd też tam, gdzie odrzuca się świętość Eucharystii, nie uznaje się 
również kapłańskiej władzy odpuszczania grzechów.

Chrześcijanin winien odkryć wielkość skarbu, jakim jest Eucharystia i moc rozgrzeszania. Oba te 
skarby zostały złożone w kapłańskie ręce. Tylko ten potrafi właściwie spojrzeć na kapłana, kto 
odkryje wielkość tych darów.

Najczęściej przy słabej wierze popełnia się błąd, oceniając dar Eucharystii i rozgrzeszenia, patrząc 
na wartość kapłana. Winno być odwrotnie. To kapłana należy ocenić przez dar, jaki spoczywa w 
jego rękach. To jest tak, jakbyśmy odrzucali ofiarowany nam kosz pełen brylantów tylko dlatego, 
że jest stary, brudny i nie przedstawia żadnej wartości. Kto jednak chce mieć owe brylanty, musi 
je przyjąć z tym koszykiem. To prawda, że do wielkich skarbów winno być równie cenne 
opakowanie, ale mówiąc szczerze, nawet najcenniejsze opakowanie nie jest godne Bożego 
skarbu.

Rzadko się spotyka ludzi, którzy oceniają kapłana według skarbu, jaki jest w jego rękach. 
Znacznie częściej tych, którzy rezygnują ze skarbu z powodu zastrzeżeń, jakie można wysunąć 
pod adresem rąk, w które Bóg go złożył.

Ze zdumieniem słuchałem kiedyś wypowiedzi studentów, którzy wrócili ze spowiedzi 
odprawionej u kapłana o marnej opinii. Wszyscy wiedzieli, że lubił zaglądać do kieliszka i 
podobno z celibatem też nie był w porządku. Postawiłem pytanie czy te wiadomości nie 
przeszkadzają im w korzystaniu u niego z sakramentu pokuty. Jeden z nich, kończący prawo, 
odpowiedział: „Sędzia przewodząc w procesie sądowym wydaje wyroki ważne nawet wówczas, 
gdyby był winien wielu przestępstw. Kiedy sam zasiądzie na ławie oskarżonych – osądzi go inny 
sędzia. Kapłan siedząc w konfesjonale wydaje wyroki w imieniu Boga i wyroki jego są ważne. 
Sędzią jego będzie Bóg, a nie my”. Cała grupa, z którą rozmawiałem, tak podchodziła do kapłana. 
Zdumiewała ich dojrzałość. Oni znali wielkość skarbu w słabych, a nawet brudnych rękach. 
Przychodzili po skarb, a ręce im nie utrudniały jego przyjęcia.

Zbliżający się Kongres Eucharystyczny to okazja do głębszego przemyślenia naszego spojrzenia 
na kapłana. Chodzi o to, byśmy przypadkiem nie rezygnowali z Boskich darów pokoju sumienia 
oraz pokarmu nieśmiertelności tylko dlatego, że postawa sługi, który je podaje, pozostawia wiele 
do życzenia. Pan sam sprawiedliwie rozliczy się ze sługami.

Ks. Edward Staniek


