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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12, 84-120 
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INTENCJE MSZALNE 14.05 – 20.05

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

zgłosić w celu korekty.  

  
                                           

    
         

     
Poniedziałek 14 maja

Św. Macieja 

17:00 +  Rodzice: Maria i Leon Bolda

18:00 + Helena, Irena, Brunon, Marta z 
rodziny Behmke

Wtorek 15  maja

16:30 + Zofia Stasiak Kropp w dniu imienin

17:00 + Stefan Plinski w rocznice śmierci, 
Franciszek Plinski

18:00 +  Franciszka i Jan Plinscy

Sroda 16 maja
Św. Andrzeja Boboli

17:00 + Barbara w 5 rocznicę śmierci i 
Franciszek Jeka

18:00 + Franciszek Gojke w rocznicę śmierci

Czwartek 17 maja

17:00 +  Z rodziny Ryng, Sikora i Skoblik  

18:00 + Z rodziny Koss: Alfons, Marta, 
Stanisław i Halina

 

  

Piątek  18 maja

17.00 + Rodzice: Stanisław i Anna, 
bracia: Stanisław i Anna

18.00  – O zdrowie i Boże 
błogosławieństwo w rodzinie Bystram, 
Hintzke, Białk i Czopek

Sobota 19 maja

17:00 + Stanisław i Łukasz Necel oraz 
rodzice i bracia Krukowscy

18:00 +  Mama Anna, ojciec Józef, 
Helena i Janusz

       Niedziela Zesłania Ducha Świetego  
   Niedziela 20 maja

08:00 + Józef, Agnieszka, Stanisław Heft

10:30 +  Grzegorz Borski w rocznicę 
śmierci, Agnieszka Borska i Antoni 
Barlarz

16:00 + Ojciec Leon Mach i dusze w 
czyśćcu cierpiące

  

 



1 CZYTANIE: (Dz 1, 1-11)
2 CZYTANIE: (Ef 4, 1-13)
EWANGELIA: (Mk 16, 15-20)
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●     W dalszym ciągu zapraszamy na nabożeństwa majowe odprawiane 
codziennie o godzinie 17:30, dla dzieci od poniedziałku do piątku o 
16.00, dzisiaj w połączeniu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

●     Rozpoczęliśmy nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością 
Zielonych Świątek. Odmawiamy ją w ramach nabożeństwa 
majowego.

●     W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek przypada święto 
świętego Macieja Apostoła, w środę święto świętego Andrzeja Boboli 
– Patrona Polski, w czwartek przypada dzień imienin naszego 
Arcypasterza.

●     Wyjazd pielgrzymów do Matemblewa jutro o godzinie 8.00 rano 
spod kościoła.

●     W środę 16 maja w salce na plebanii o godzinie 19.00 spotkanie 
Rady Parafialnej i wszystkich, którzy włączą się w prowadzenie 
festynu parafialnego.

●     Już dzisiaj zapraszam na uroczystości z okazji Srebrnego 
Jubileuszu naszej parafii. Rozpoczną się one w Dzień Matki 26 maja 
o godzinie 13.00 Mszą św. Po eucharystii, której przewodniczyć 
będzie arcybiskup metropolita gdański będzie tort urodzinowy i 
festyn.

●     W tym roku z racji jubileuszu parafii nie wyruszy z naszego 
kościoła tradycyjna piesza pielgrzymka do Wejherowa na 
Uroczystość Trójcy świętej.

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

●     Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę kościoła. W tym tygodniu 
założymy jednolitą wykładzinę w prezbiterium. Dziękuję wszystkim, 
którzy w tygodniu wolontaryjnie pracowali wokół kościoła i plebanii 
oraz w samym kościele. 

Ks. Sławomir Skoblik

Święto ruchome, tradycyjnie w chrześcijaństwie 
obchodzone w czwartek 40 dni po Wielkanocy. W Polsce 
jednak, od 2004 roku na mocy dekretu watykańskiej 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przypada w VII Niedzielę Wielkanocną. 
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia 
zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi, który po 
zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by „zasiąść po 
prawicy Ojca”. Jak podają Dzieje Apostolskie św. 
Łukasza, akt wniebowstąpienia dokonał się na oczach 
apostołów na Górze Oliwnej. Jezus zapowiadał jednak 
swoje odejście już w czasie Ostatniej Wieczerzy. Święto 
jest uroczystością radosną, ponieważ zwiastuje 
ponowne przyjście Pana, na które przygotowują się 
wszyscy chrześcijanie. Pismo Święte mówi tylko o 
dwóch innych postaciach, oprócz Jezusa, które wraz z 
ciałem zostały wzięte do nieba. Byli to: Henoch, który 
miał żyć w tak wielkiej przyjaźni z Bogiem, że ten zabrał 
go od razu do siebie, oraz Eliasz, jeden z proroków 
Starego Testamentu. Należy przy tym zauważyć, że 
istnieje różnica między wniebowstąpieniem i 
wniebowzięciem. To pierwsze, którego dokonał Jezus, 
nastąpiło za sprawą jego własnej mocy. Z kolei Henoch, 
Elizasz, a zgodnie z dogmatem kościelnym także matka 
Jezusa, Maryja, zostali wzięci do nieba przez Boga. 
Wniebowstąpienie Maryi Panny jest odrębnym świętem, 
obchodzonym 15 sierpnia i jest to dzień wolny od pracy. 
Niemniej w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o 
wniebowzięciu Matki Boskiej. 
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