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INTENCJE MSZALNE 29.05 – 04.06

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

zgłosić w celu korekty.  

  

     
       

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego        28 MAJA 2017 r.

PONIEDZIAŁEK – 29 MAJA 

17:00 + Jan Breziński – 1 
gregoriańska 

18:00 + Józefa, Jan i Piotr Gojke

WTOREK – 30 MAJA

17:00 – Dziękczynna za dar życia 
Filipa, Stanisława i Nikodema

17:00 + Jan Breziński – 2 
gregoriańska 

18:00 +  Paweł i Izabela Jeka

18:00 + Anna Necel od uczestników 
pogrzebu

ŚRODA –31 MAJA

17:00 + Maria Trzebiatowska 

17:00 + Jan i Berta Ciskowscy

18:00  +  Stefania i Michał Siraki

18:00 + Jan Breziński – 3 
gregoriańska

CZWARTEK – 01 CZERWCA

07:00 +  Jan Brezinski – 4 
gregoriańska

07:00 +  Rodzice: Juliusz i Joanna 
Potrykus

18:00 – Bierzmowanie

PIĄTEK – 02 CZERWCA

17:00 + Ojciec chrzestny Feliks i 
dziadkowie Buja 

18:00 +  Rodzice: Feliks i Aniela 
Ciskowscy i rodzeństwo z obojga 
stron

18:30 + Jan Breziński – 5 
gregoriańska

SOBOTA –03 CZERWCA

17:00 + Jan Breziński – 6 
gregoriańska

18:00 + Daniel Gadawski

J. GÓRA   + Anna Necel 30 dni po 
śmierci
 
NIEDZIELA – 04 CZERWCA  
Zesłania Ducha Świętego

08:00 +  Juliusz Potrykus w 30 
rocznicę śmierci

08:00 + Stanisław Glembin w 
rocznica śmierci oraz Anna

10:30 -  Dziękczynna za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze

16:00 +  Aleksandra, Józef Wittstock 
oraz Henryka i Franciszek

16:00 + Babcia, dziadek i wujek 
Stolarscy

16:00 +  Jan Breziński – 7 
gregoriańska

Ważnym momentem historii matemblewskiego sanktuarium było uroczyste poświęcenie w 
dniu 15 sierpnia 1953 roku odnowionej figury Matki Bożej. Staraniem ówczesnego 
proboszcza parafii Brętowo – ks. Stefana Sikorskiego, dokonano gruntownej konserwacji 
zabytkowej figury.

Po poświęceniu w uroczystej procesji, przeniesiono ją do kaplicy na leśnym wzgórzu, przy 
udziale licznych rzesz wiernych. Począwszy od roku 1960, kiedy to proboszczem parafii w 
Brętowie został ks. Kazimierz Krucz, wzgórze z kaplicą w Matemblewie, zaczyna zmieniać 
swój wygląd i nabierać cech charakterystycznych dla diecezjalnego sanktuarium. Od 1962 
roku w niedzielę i święta maryjne odprawiano przy kaplicy Mszę św., wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pielgrzymów, którzy przybywali w te dni licznie do sanktuarium, nawet z poza 
parafii brętowskiej.Za staraniem ks. Krucza w 1964 roku uzyskano dla sanktuarium odpusty 
na uroczystość Nawiedzenia NMP – 2 lipca i Macierzyństwa NMP – 11 października. Odtąd 
rok rocznie przybywało do Matemblewa coraz więcej pielgrzymów. W roku milenium chrztu 
Polski w niedzielę 4 lipca 1966 przybyło ich około 15 tysięcy. Msze odpustowe celebrowali 
zazwyczaj zaproszeni kapłani, a od lat 70-tych prawie zawsze biskupi gdańscy. Na powyższe 
uroczystości spieszyli nie tylko wierni z diecezji gdańskiej, ale także z sąsiedniej chełmińskiej, 
z terenów północnej Polski, a nawet ze Śląska. Świadczą o tym liczne wota oraz wpisy do 
ksiąg próśb i podziękowań.Od 1977 roku w sanktuarium wykładane są księgi, do których 
pielgrzymi wpisują swoje prośby i podziękowania. Najczęściej powtarzające się dotyczą: 
próśb o szczęśliwe rozwiązanie, o dar poczęcia dziecka, o zgodę i miłość w rodzinie, o 
zdrowie dla żony i dziecka. Trzydzieści siedem tomów, kilkanaście tysięcy wpisów, to kolejny 
znak żywotności kultu Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Maryja tak, jak przed 200-
laty, tak i dzisiaj spieszy z pomocą naszym rodzinom, dlatego bardzo często wzywana jest 
tutaj jako Królowa Rodzin. Od 1984 roku odmawia się w Matemblewie, od maja do 
października, Różaniec Fatimski. Nabożeństwa te zawsze gromadziły kilkuset wiernych. 
Należy też wspomnieć publikacje książkowe, broszurki, obrazki, wydawane staraniem Ks. K. 
Krucza, które poszerzały coraz bardziej krąg osób czczących Matemblewską Panią.W tym 
czasie uporządkowano – dzięki wydatnej pomocy wiernych – zaniedbany i zdewastowany 
teren. Zabezpieczono Figurę przed zniszczeniem przez założenie kraty ochronnej. W latach 
70-tych wybudowano dolną kaplicę, gdzie umieszczono Najświętszy Sakrament, a także 
obrazy przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii sanktuarium Ojcowie Cystersi 
niosą figurę do kaplicy.Przy ścieżce, okalającej wzgórze, po stronie zewnętrznej, ustawiono 
obrazy przedstawiające 15 tajemnic Różańca św., po stronie zaś wewnętrznej 14 
drewnianych krzyży z numerami stacji (krzyże te, na polecenie komunistycznych władz, 
zostały w nocy 19.08.1966 r. przez nieznanych sprawców wycięte i wywiezione w nieznane 
miejsce). Zbudowano również, przy ścieżce okalającej wzgórze, kilka kamiennych ołtarzy 
przedstawiających scenę Zwiastowania NMP, Przemienienia Pańskiego i Ostatniej Wieczerzy 
(gdzie, podczas nabożeństw, rozdzielano Komunię św.). W sąsiedztwie kaplicy usytuowano 
ambonę z podium dla orkiestry oraz kapliczkę z obrazami Zaśnięcia NMP. Od strony 
frontowej wmontowano tablicę z historią Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej i modlitwą 
do Matemblewskiej Pani. Po prawej stronie od frontu przy krzyżu z napisem: Matko nasza, 
niech źródło Twej wody, będzie znakiem Twych łask.W 1979 roku zainstalowano na wzgórzu 
dwa dzwony o wadze 150 kg – dar Rodziny Kalinowskich). Zadbano także o niezbędne 
pomieszczenia pomocnicze, jak oratorium dla księży przyjeżdżających tu, by odprawić Mszę 
św., a także inne, gdzie przechowywano obrazy, chorągwie i bieliznę kościelną. Dla wygody 
pielgrzymów ustawiono u podnóża wzgórza stoły z zadaszeniem. Historyczne znaczenie, dla 
rozwoju sanktuarium w Matemblewie, miało podjęcie decyzji o budowie, przy kaplicy z 
Figurą Matki Bożej Brzemiennej, Diecezjalnego Domu Samotnej Matki im. Jana Pawła II wraz 
z kościołem i zapleczem dla parafialnego duszpasterstwa. Ks. Kan. Kazimierz Krucz 
zainspirowany historią Zakonu Ducha Świętego , wsparty słowem zachęty i 
błogosławieństwem ówczesnego biskupa sufragana gdańskiego – Ks. Bpa Tadeusza 
Gocłowskiego oraz radą środowisk zatroskanych obroną poczętego życia, w 1984 roku 
podejmuje pierwsze kroki, zmierzające do realizacji tego dzieła. Po trzech latach trudnych 
negocjacji i starań, w roku wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Gdańsku, za zgodą władz, 
rozpoczyna się u stóp kaplicy, budowa tego wielkiego dzieła. Dom ten od samego początku –
zgodnie ze słowami Ks. Bpa Gdańskiego T. Gocłowskiego z listu do wiernych z dnia 1.03.1987 
r. – budowany jest jako pomnik upamiętniający tę niezwykłą wizytę Ojca św. w Gdańsku.

Źródło: matemblewo.pl

Sanktuarium Maryjne w Matemblewie – cz. IV



 

1 CZYTANIE:  (Dz 1,1-11)
2 CZYTANIE:  (Ef 1,17-23)
EWANGELIA: (Mt 28,16-20)

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO
28 MAJA 2017 r.

POCHYLENI NAD SŁOWEM :

W dalszym ciągu zapraszamy także na nabożeństwa majowe odprawiane 
codziennie o godzinie 17:30, dla dzieci do 31 maja o 16:00.

    Dziś natomiast przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

    Rozpoczęliśmy nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością Zielonych 
Świątek. Wpisuje się ona w przygotowanie parafii do uroczystości 
bierzmowania, która będzie miała miejsce 1 czerwca w czwartek o godzinie 
18:00. Intencje wyznaczone na ten dzień odprawione zostaną rano o 
godzinie 7:00. W tym dniu po rannej Mszy świętej nabożeństwo 
czerwcowe, a potem od 9:15-10:15 adoracja Najświętszego Sakramentu. 30 
maja we wtorek spowiedź kandydatów, świadków i krewnych od godziny 
16:00, zaś 31 maja próba generalna po wieczornej Mszy świętej Otoczmy 
modlitwą uczniów klas II i III gimnazjum przystępujących do sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej. Na uroczystość, której przewodniczyć będzie 
ksiądz Infułat Stanisław Zięba. zapraszam całą wspólnotę parafialną.

    Wyjazd pielgrzymów do Częstochowy w dniu 2 czerwca o godzinie 5:00 spod 
plebanii.

    W tym tygodniu jutro przypada wspomnienie świętej Urszuli Ledóchowskiej, 
w środę święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w czwartek 
świętego Justyna męczennika, w sobotę świętego Karola Lwangi i 
towarzyszy. Ponadto przypadają dni eucharystyczne i rozpoczyna się 
miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o 17:30, w 
niedzielę wraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. W pierwszy piątek miesiąca 
okazja do spowiedzi świętej od godziny 16:00. Chorych ksiądz proboszcz 
odwiedzi z posługą sakramentalną – 9 czerwca.

    Comiesięczne spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę o 14:15.

    Biuro parafialne czynne we do od wtorku czwartku w godzinach od 15:15 do 
16:30.

    Tradycyjnie z tyłu kościoła można nabyć nowy numer Gościa Niedzielnego i 
nasz parafialny biuletyn.

    W tym tygodniu pożegnaliśmy ś. p. Marię Ceynowa z ulicy Zagrodowej. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Ks. Sławomir Skoblik

Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej uroczystości, kościoły byłyby pełne. Ich 
pustka to znak małej wiary odnośnie tajemnic naszej wiary. Niewielu dziś przychodzi do 
świątyni, aby podziękować Bogu za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności. Dzisiejsza 
uroczystość mówi nam o tej wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć nie mogą, mówi o 
prawdziwej wolności.

Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, że jesteśmy bardzo 
ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, 
układami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu. 
Ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni ilością przeżytych lat. 
Już nie wspomnę o chorobach i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota 
do pełnej wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie pełnej wolności. 
Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w świat wolności.

Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam powiedzieć coś więcej. Doczesność to nie tylko 
więzienie, czasami bardzo ciasne, takie niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki 
człowiek, jak łóżko ciężko chorego człowieka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To są te 
straszne więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania wszystkich 
ograniczeń do kształtowania własnego serca, do dojrzałości. To jest tak, jakbyśmy byli w 
bardzo ciasnej formie, w której kształtuje się nasze serce do pełni wolności. Chrześcijaństwo 
to radość nie tylko czekania na wolność, ale radość twórczego przeżywania każdego dnia.

Podziękujmy dziś Chrystusowi zarówno za to, że otworzył przed nami drogę do świata 
prawdziwej wolności, jak i za to, że możemy razem z Nim przyjąć te wszystkie ograniczenia 
wiedząc, że kształtują one nasze serce.

Tu jest czas na zasługę, tu jest czas na dojrzewanie. A ponieważ każdego z nas rzeźbią inne 
ograniczenia, kształtuje się w nich indywidualność niepowtarzalna. Nie ma na świecie dwu 
identycznych ludzi. Każdy człowiek to niepowtarzalne arcydzieło, które wielbić będzie Boga 
w świecie pełnej wolności przez wieki. Zanieśmy dziś do Boga dziękczynienie za świat 
wolności, do którego zmierzamy, i dziękczynienie za to, że Syn Boga nauczył nas w ziemskich 
ograniczeniach kształtować nasze serce.

Ks. Edward Staniek


