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INTENCJE MSZALNE 25.04 – 01.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

V Niedziela wielkanocna

       

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

,,Odziani są w białe szaty, a w ręku ich 
palmy''

,,Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą 
one za Mną i Ja daję im życie wieczne …''
,,dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie…''

 

PONIEDZIAŁEK – 25 kwietnia

17:00 - Do Matki Bożej 
Swarzewskiej o zdrowie i 
błogosławieństwo w rodzinie

18:00 + Stanisław i Łukasz Necel

WTOREK – 26 kwietnia

17:00 + Marta Baran - 1 rocznica 
śmierci

18:00 - Do Miłosierdzia Bożego 
za zmarłych Agnieszkę Zelewską 
oraz Teofila i rodzeństwo

ŚRODA – 27 kwietnia

17:00 + Małgorzata i Marian 
Bigott

18:00 + Brat Genek - rocznica 
urodzin oraz Henio i Edek

CZWARTEK – 28 kwietnia

17:00 + Stanisław Necel - 1 
rocznica śmierci i Łukasz

18:00 + Agnieszka i Jan oraz 
Franciszek Mach

PIĄTEK – 29 kwietnia

17:00 + Bronisław 
Kamiński - rocznica 
śmierci

18:00 + Józef Hincka

SOBOTA – 30 kwietnia

17:00 - O 
błogosławieństwo i 
zdrowie w 40 rocznicę 
ślubu

18:00 + Leon Mach

NIEDZIELA – 1 maja

8:00 + Rozalia Ciskowska

10:30 - O zdrowie i 
błogosławieństwo w 
rodzinie Necel

16:00 - Do Matki Bożej 
Swarzewskiej o zdrowie 
Sióstr Pierwszej Róży



1 CZYTANIE: (Dz 14,21-27)
2 CZYTANIE: (Ap 21,1-5a)
EWANGELIA: (J 13,31-
33a.34-35)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA V NIEDZIELE WIELKANOCNA
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V Niedziela Wielkanocna

Ks. Proboszcz Wiesław Wett

Kryzys chrześcijaństwa w świecie ma swe źródło w braku autentycznej miłości 
wzajemnej. Wspólnoty chrześcijańskie, rodziny, parafie, zgromadzenia zakonne, plebanie nie 
promieniują ewangeliczną miłością. Obserwator zewnętrzny nie rozpoznaje w nich uczniów 
Chrystusa. Dostrzega to wszystko, czym żyje świat, ale nie dostrzega tego, czym żył Chrystus.Jeśli 
jako chrześcijanie chcemy na nowo zadziwić świat i pociągnąć go ku Bogu, jest tylko jedno 
rozwiązanie — trzeba udoskonalić miłość wzajemną. Zbyt wiele się dziś mówi o akcjach, o 
działaniach, o doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina o tym, że trzeba zapalić między 
nami ogień prawdziwej braterskiej miłości. 

Trzeba stworzyć wspólnoty, które będą miały odwagę żyć ewangelicznym prawem 
miłości wzajemnej, a przez to objawią innym, co to znaczy być uczniem Jezusa.Chrystus nie 
powiedział, że Jego uczniów rozpoznawać będą po miłości nieprzyjaciół, lecz po miłości 
wzajemnej. Miłość nieprzyjaciół jest dla zewnętrznego obserwatora godna podziwu, ale ona nie 
pociąga, jest trudna. Pociąga natomiast miłość wzajemna. Każdy bowiem człowiek chce być 
kochany, szuka tych, którzy umieją kochać, chce żyć blisko nich. Wielu pragnie uczyć się 
prawdziwej miłości, ale do tego potrzebne jest spotkanie z tymi, którzy już tę sztukę 
opanowali.Nie co innego, lecz miłość wzajemna jest główną twórczą energią chrześcijańskiego 
apostolstwa. Bez niej nawet ci, którzy początkowo sympatyzują z katolicyzmem — rozczarowują 
się i odchodzą. Ona też decyduje o szczęściu ludzi wierzących. Kto spotkał wspólnotę dwu lub 
kilku ludzi żyjących miłością wzajemną, nie odejdzie od chrześcijaństwa, nie porzuci wiary, 
poznał bowiem wartość, której w świecie nie spotka.Podstawową troską każdego chrześcijanina 
winno być ustawiczne doskonalenie miłości wzajemnej. To jest pierwszorzędne zadanie 
sakramentalnego małżeństwa. W tym celu bowiem dwoje chrześcijan łączy się na śmierć i życie, 
by ukazać światu wartość ewangelicznej miłości. To jest codzienny chleb chrześcijańskiej rodziny, 
która wychowuje dzieci w duchu Ewangelii. Rodzina promieniująca wzajemną miłością staje się 
znakiem, po którym inni poznają, co to znaczy być uczniem Jezusa. I od tego trzeba rozpocząć. 
Jeśli zaś w domu rodzinnym trudno stworzyć wspólnotę opartą o miłość wzajemną, należy 
szukać w otoczeniu ludzi o bogatych sercach i w oparciu o więzy ewangelicznej przyjaźni razem z 
nimi usiłować tworzyć wspólnotę, której pragnie Chrystus. Z takim duchowym zapleczem łatwiej 
promieniować miłością i na domowników.

Komukolwiek na stworzeniu takiej wspólnoty zależy, może być pewny, że spotka się z 
wspomagającym Chrystusem. Jest to bowiem Jego wspólnota. On jest jej twórcą — czeka 
jedynie na chętnych do jej tworzenia. On też jest sercem takiej wspólnoty, ucząc wszystkich 
prawdziwej miłości.Warto z uwagą przeczytać rozdziały Ewangelii św. Jana mówiące o 
Wieczerniku /13-17/ i zastanowić się dokładniej nad wszystkimi wypowiedziami Jezusa, które 
dotyczą tajemnicy miłości wzajemnej. Jest to podstawowy tekst pozwalający wejść w ową 
tajemniczą rzeczywistość, po której ludzie poznają, żeśmy uczniami Chrystusa. Spróbujmy zrobić 
ten pierwszy krok w stronę pogłębienia miłości wzajemnej. Przeczytajmy uważnie tekst 
Ewangelii świętej.

1. Dzisiaj przed kościołem wolontariusze zbierają ofiary 
dla Hospicjum w Pucku.

2. Poniedziałek - Święto Św. Marka Ewangelisty. Jest to 
także Dzień Modlitw o Urodzaje.

3. Wtorek - 8 rocznica Ingresu Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia do 
Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie.

4. Środa - zebranie Rady Parafialnej oraz chętnych do 
pomocy przy organizacji pikniku - dzieci, młodzieży, 
dorosłych. Zebranie po wieczornej Mszy św.

5. Piątek - Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej. W piątek 
obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej.

6. Przyszła niedziela - to pierwsza niedziela maja. O 
godz. 14:15 odmówimy Różaniec Róż Różańcowych. 
Będziemy modlili się o szacunek dla kobiet we wszystkich 
krajach świata.

7. Dziękuję za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu, w 
piątek wieczorem, proszę Państwa z ul. Zielonej i 
Domowej.


