
Pochyleni nad Słowem      

O Boże mój, Boże mój, jakaż to niewypowiedziana męka dla mnie, gdy wspomnę, co się 

będzie działo w duszy, która tu na ziemi całe życie swoje otoczona była i pieszczona 

względami, przywiązaniem, usługami, szacunkiem, wygodami i przyjemnościami, gdy 

nagle w chwili śmierci ujrzy siebie zatraconą na zawsze, z jasnym poznaniem, że 

zatraceniu jej nigdy nie będzie końca! Wtedy już nie będzie w jej mocy zamykać oczy, jak 

to rozmyślnie czyniła za życia, na te prawdy wiary, które ją tam całą grozą oczywistej 

pewności przytłoczą. Zostanie odarta z wszystkiego, czym się lubowała, oderwana siłą od 

tych swoich rozkoszy, których ledwo, jak się jej będzie zdawało, zdążyła zakosztować! 

I słusznie tak jej się będzie zdawano — bo wszystko, co się kończy z tym życiem, jest jako 

oddech, który wychodzi z ust człowieka i znika. O Panie! Któż to takim gęstym błotem 

zaślepił oczy tej duszy, że nie widziała tej otwartej przed nią przepaści, aż teraz dopiero, 

gdy już bezpowrotnie w nią wpadła? O Panie, kto jej tak zamknął uszy, że nie słyszała 

tego, co jej tyle razy mówiono o piekle i wieczności tej męki? O życie, trwające na wieki, 

o męko bez końca!...O Panie Boże mój! Płaczę nad tym, że był czas, kiedym tych prawd 

nie rozumiała! Ale dzisiaj, gdy widzisz, Boże mój, jaką boleść czuję na widok tego 

mnóstwa dusz zaślepionych, błagam Cię, Panie, niech choć jedna z nich przejrzy! Choć 

jedną z nich oświeć, aby przez nią przejrzeli inni! Nie dla mnie to uczyń, Panie, bom tego 

niegodna, ale dla zasług Twego Syna! Wejrzyj na Jego rany i jak On odpuścił tym, którzy 

Mu je zadali, tak i Ty zmiłuj się i racz nam przebaczyć! (św. Teresa od Jezusa: Wołania 

duszy do Boga 11, 1-3). 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym we wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w 

środę św. Wacława, w czwartek święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała –w piątek 

wspomnienie św. Hieronima, w sobotę Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  

2. Spotkanie Żywego Różańca przeniesione na 9 października. 

3. W sobotę rozpoczynamy październik miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe 

zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy o 16.00. Zapraszam 

dzieci na różaniec od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. Ogłaszamy konkurs na ciekawie 

zrobiony różaniec. 

4. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, natomiast u ministrantów 

biuletyn parafialny. 

5. Do piątkowego posprzątania kościoła prosimy mieszkańców domów przy ul. Kliprów, 

Albatrosów i Władysławowskiej 10-16. 

7. Z racji wyjazdu na Dolny Śląsk i zbiórki pieniędzy na budowę kościoła  

ks. proboszcz nie będzie obecny od dzisiaj do 2 października. Sprawy kancelaryjne można 

załatwić dzisiaj wieczorem lub 1 października rano. Nie będzie środowej katechezy dla 

bierzmowanych, ale odbędą się w sobotę zbiórki dla ministrantów,  
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ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO 

NA DZIĘKCZYNIENIE ZA ŚWIATOWE DNI 

MŁODZIEŻY 

 

Kościół w Polsce trwa w dziękczynieniu za Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymkę Ojca 

Świętego Franciszka. W to podziękowanie Miłosiernemu Bogu za ten niezwykły czas łaski 

włącza się również Archidiecezja Gdańska. Papież podczas Mszy posłania sprawowanej w 

Brzegach, zachęcił nas do częstego powracania myślami i pamięci o tym szczególnym 

spotkaniu młodych z Jezusem mówiąc: wspominajmy to spotkanie, podtrzymujmy pamięć 

obecności Boga i Jego Słowa, rozbudzajmy w sobie głos Jezusa, który wzywa nas po imieniu. W 

ten sposób módlmy się, wspominając i dziękując Panu, który tutaj zechciał się z nami spotkać. 

Pragnę serdecznie zaprosić na Gdańskie Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży, któremu 

przewodniczył będzie specjalny gość z Watykanu - Ks. Kardynał Zenon Grocholewski. 

Uroczysta Msza Święta sprawowana będzie w sobotę 1 października o godz. 12:00 w Bazylice 

Mariackiej w Gdańsku. Zapraszam kapłanów – diecezjalnych i zakonnych oraz siostry zakonne 

i proszę, aby to moje serdeczne zaproszenie przekazać w parafiach i we wszystkich 

wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Ks. Kardynał Zenon, który do nas 

przybędzie, to wieloletni prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. 

Szczególnie zapraszam władze miast i gmin naszego regionu oraz władze województwa 

pomorskiego. Dzień ten będzie wyjątkową okazją do złożenia serdecznych podziękowań za 

okazaną pomoc i wyświadczone dobro! 

Równie serdecznie zapraszam na to spotkanie z Ks. Kardynałem zawsze wiernych 

i trzymających z Bogiem Kaszubów! 

Niech jednak nie zabraknie przede wszystkim was, drodzy młodzi, którzy pojechaliście do 

Krakowa lub przeżywaliście te wydarzenia w domu za pośrednictwem mediów i w parafiach. 

Zapraszam Was bardzo serdecznie, a szczególnie wasze parafialne wspólnoty młodzieżowe i 

duszpasterskie oraz lektorów i ministrantów z całej naszej archidiecezji. Proszę o obecność 

katechetów i o przekazanie mojego serdecznego zaproszenia młodzieży. 

Ponawiając moje zaproszenie na 1 października na godz. 12:00 do Bazyliki Mariackiej w 

Gdańsku, wyrażam też słowa wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli za każde dobro 

ofiarowane w trosce o przygotowanie i przeżycie tego niezapomnianego spotkania młodych w 

Gdańsku i w Krakowie. 



INTENCJE MSZALNE 26 IX –  2 X 2016 

PONIEDZIAŁEK 

26.09 

17.00 + Małgorzata i Ignacy Potrykus 

18.00 + Barbara i Stefan Jeka 

WTOREK 

27.09 

17.00  + Jan i Monika Styn, Anna i Stanisław Czapp 

18.00 + rodzice i bracia Jacek i Tomasz Krukowscy 

SRODA 

28.09 

17.00 + Maria i Leon Bolda 

18.00 + Mirosław Serwa 

CZWARTEK 

29.09 

17.00 + Andrzej Okulski (intencja od kolegów) 

18.00 + Stanisław Necel 

PIATEK 

30.09 

17.00 + Aniela i Feliks Ciskowscy oraz rodzeństwo z obojga stron 

18.00  

SOBOTA 

01.10 

15.15 

 

16.00 

17.00 

- Cynowe Gody -  z podziękowaniem za dar życia  

  Agaty, Antoniego i Łucji z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie 

- Rubinowe Gody – o błog. i zdrowie w rodzinie 

- Srebrne Gody Mirosławy i Eugeniusza Kupskich 

18.00 + rodzice: Joanna i Juliusz Potrykus 

NIEDZIELA 

02.10 

8.00 + Barbara i Franciszek Jeka 

10.30 + Monika, Grzegorz, Elżbieta Fiszer 

16.00 + Agnieszka Heft – rocz. śm. 

Skąd wiemy, że aniołowie istnieją? 

Bo Pan Bóg powiedział o nich ponad trzysta razy na kartach Pisma 

Świętego. Trzymamy Go za słowo. Jeśli uznalibyśmy, że nie ma aniołów, 

musielibyśmy zarzucić kłamstwo Chrystusa, co znaczyłoby, że nie był 

Bogiem. Wtedy chrześcijaństwo nie ma sensu. Wiara w aniołów jest konsekwencją naszej 

wiary w Chrystusa. Jeśli idę za Nim, prędzej czy później zobaczę aniołów, którzy Mu 

towarzyszyli. To pierwszy argument. Na drugi składa się doświadczenie wielu świętych, 

choćby Ojca Pio, którzy się nie mylili. Trzeci argument dla wszystkich katolików to nauka 

Kościoła, żywa tradycja, liturgia. Myślę, że każdy, kto jest zafascynowany aniołami, 

odkrył ich w jakiś sposób we własnym życiu, w takich czy innych okolicznościach. 

 

 

 


