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INTENCJE MSZALNE 27.03 – 02.04

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

zgłosić w celu korekty.  
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PONIEDZIAŁEK – 27 MARCA

17:00 +  Ksiądz Proboszcz Wiesław 
Wett od 1 Róży Różańcowej

18:00 +  Łucja Berta

WTOREK – 28 MARCA

17:00 + Rodzice: Anna i Edmund 
Remer

18:00 + Gerard Dettlaff

ŚRODA – 29 MARCA

17:00 – O zdrowie i opiekę Matki 
Boskiej dla sióstr 1 Róży Różańcowej

18:00 +  Franciszek Bolda

CZWARTEK – 30 MARCA 

17:00 + Marta i Adam Jeka

18:00 +  Teodor i Marta Gollnik

PIĄTEK – 31 MARCA

17:00 + Jan Glembin od 
sąsiadów, przyjaciół i krewnych

18:00  – Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze i zdrowie  

SOBOTA –01 KWIETNIA

17:00  +  Stefania Nowik, 
Franciszek Blik, Anna, Stanisław 
Czapp

18:00  +  Z rodzin Styn i Goyke 

NIEDZIELA – 02 KWIETNIA

08:00 + Ryszard Otrompla, 
Genowefa i Jan Brezińscy

10:30 + Rozalia Ciskowska i 
Hubert Jutrowski

16:00 + matka Władysława oraz 
dziadek i babcia

„Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”

Po raz siódmy tegoroczny Wielki Czwartek chcemy związać z 
inicjatywą środowiska strony www.kaplani.com.pl. Jest ona 
zaproszeniem do 30-sto dniowej modlitwy za kapłanów.

Parafie, które wyrażą chęć uczestnictwa w naszej akcji 
otrzymają zgłoszoną ilość intencji w postaci wizytówek. Osoby 
zainteresowane modlitwą będą mogły je otrzymać po Liturgii 
Mszy Wieczerzy Pańskiej. Intencje nie rozdane można 
przekazać wspólnotom oraz grupom duszpasterskim. Wszelkie 
wskazówki dotyczące modlitwy są umieszczone na każdej z 
intencji.

Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę internetową, tam 
też znaleźć można pełną informację dotyczącą naszej akcji. W 
roku 2016 dzięki 200 parafiom udało nam się rozprowadzić 40 
tysięcy intencji.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Księży Proboszczów 
oraz Księży Rektorów zapraszamy do włączenia się w dzieło, 
które duchowo wiąże wiernych z kapłanami.

Spowiedź Święta:
W dni powszednie - 15 minut przed każdą mszą 
świętą

W niedziele - 30 minut przed każdą mszą świętą 



1 CZYTANIE: (1 Sm 16,1b.6-
7.10-13a)
2 CZYTANIE: (Ef 5,8-14)
EWANGELIA: (J 9,1-41)

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

26 MARCA 2017 r.

 

1. Dzisiejsza, IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości 
(Laetare). W połowie czasu pokuty Kościół zaprasza nas do radości, której 
źródłem jest sam Bóg i Jego wierna miłość. Odczuwamy także radość z wytrwania 
w wielkopostnych postanowieniach. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy także 
do podejmowania przemieniających nas postanowień, do spełniania dobrych 
uczynków i do podzielenia się z najbardziej potrzebującymi bliźnimi poprzez ofiary 
złożone do skarbony z „Jałmużną wielkopostną”.

2. Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godzinie 15:15. W przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 spotkanie 
Żywego Różańca.

3. W piątek zapraszamy do kościoła na Drogę Krzyżową: dla dzieci o godzinie 
16:00, dla dorosłych o 17:30.

4. Polecamy uwadze wiernych nowy numer Gościa Niedzielnego i aktualny 
biuletyn parafialny, w które zaopatrzyć się można za drobną ofiarą przy wyjściu z 
kościoła.

5. Puckie hospicjum wraz z hospicjami Pomorza zaprasza do włączenia się w 
akcję Pola Nadziei. W następną niedzielę przed naszym kościołem wolontariusze 
ubrani w żółte koszulki będą zbierać datki, które zasilą budżet hospicjum. W 
podziękowaniu każdemu darczyńcy przekażą żonkil – kwiat symbolizujący 
nadzieję.

6. Spotkanie Rady Parafialnej 3 kwietnia o godzinie 19:00.

7. W związku z organizacją festynu parafialnego 20 maja –  prosimy o 
przynoszenie fantów na loterię do biura parafialnego.

8. Ogłaszamy także dla dzieci konkurs na palmę, który rozstrzygniemy w 
niedzielę palmową na Mszy świętej o godzinie 10:30.

Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy wszystkim owocnego przeżywania 
czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg 
błogosławi. Ks. Sławomir Skoblik
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POCHYLENI NAD S OWEM:Ł
Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć wiarygodnych świadków. Rozmawiać z człowiekiem 
uleczonym z kalectwa i nie uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego tak trudno przyjąć 
interwencję Boga? 

Ileż smutku jest w wypowiedzi kaleki, który odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: „W tym 
wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy otworzył (...) Gdyby 
nie pochodził od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uważali się za specjalistów w 
sprawach Boga, a gdy stanęli wobec namacalnego Jego działania, nie chcieli Go ani uznać, ani 
przyjąć. Głównym powodem ich zamknięcia na Boże działanie było zbyt doczesne nastawienie. 
Człowiek jest jak izolowany przewód elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsłoni z izolacji 
swego serca i w akcie wiary nie dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie może do niego 
dotrzeć. Przesadne zaś zabieganie o dobra tego świata potrafi tak szczelnie odizolować 
człowieka od Bożego działania, że nic z Jego łaski do niego nie dotrze. Nam się wydaje, że 
szczęście polega na gromadzeniu dóbr tego świata, na szukaniu w nich przyjemności, stąd też 
sądzimy, że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. 
W rzeczywistości jednak stajemy się coraz szczelniej odizolowani od prawdziwego szczęścia.

Bywa, że utrata dóbr tego świata – bliskiej osoby, większej ilości pieniędzy, mieszkania, pracy, 
zdrowia – czyni szczelinę w tej izolacji i jeśli wówczas człowiek sercem dotknie wartości 
religijnych, doświadczy zawartej w nich mocy. Kaleka był bardziej otwarty na działanie Boże niż 
zdrowi faryzeusze. Przez jego chore oczy, których dotknął Chrystus, moc Bożego życia popłynęła 
aż do jego serca. Uzdrowiony zobaczył nie tylko piękno barw i kształtów doczesnego świata, lecz 
również dostrzegł w Chrystusie Bożego Pośrednika.

Materializm jako przeszkoda w odpowiedzi na działanie Boga łączy się ściśle z wygodnictwem. To 
ono obawia się, że przyjęcie Chrystusa pociągnie za sobą zbyt gruntowne zmiany w naszym 
dotychczasowym życiu. Trzeba bowiem niejedno przemeblować w swoim myśleniu, by 
dostosować swoje kroki do kroków Chrystusa.

To, co stare, często bywa wrogiem nowego nie dlatego, by nie ceniło tego, co nowe, ale w 
obawie przed trudem przebudowy tego co stare. W człowieku dawne przyzwyczajenia są 
wrogiem nowych, o które dopomina się Bóg. Ewangelia jest zawsze nowa, jest dobrą nowiną. 
Jako taka nieustannie wzywa do przebudowy dotychczasowego życia według wzoru, który 
zostawił nam Mistrz z Nazaretu.

Wielki Post to czas głębszej refleksji nad izolacją, jaka pokrywa nasze serce; to czas ożywienia 
wiary, czyli usunięcia izolacji i podłączenia do źródła zbawczej mocy; to czas trudu podjętego w 
celu przebudowy własnego życia w oparciu o łaskę płynącą z Jezusowego Serca. Słowa 
Chrystusa: „Przyszedłem na ten świat (...) aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, 
stali się niewidomymi” zmuszają do podjęcia decyzji. Od opowiedzenia się po stronie Jezusa 
zależy wiele.

Ks. Edward Staniek


