
 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza: 

 

Katarzyna ze Sieny - Caterina Benincasa (ur. 25 marca 1347 w Sienie, zm. 29 

kwietnia 1380 w Rzymie) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka 

święta, doktor Kościoła i patronka Europy. 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2021 r. 

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

 

ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA 

 

 Drodzy Bracia i Siostry! 
 

8 grudnia ubiegłego roku, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa 

patronem Kościoła powszechnego, rozpoczął się specjalny Rok jemu 

poświęcony (por. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 8 grudnia 2020 r.). Ze 

swej strony napisałem List apostolski Patris corde, aby „wzbudzić większą 

miłość dla tego wielkiego Świętego”. Jest on bowiem postacią niezwykłą, a 

jednocześnie „tak bliską ludzkiej kondycji każdego z nas”. Święty Józef nie 

zadziwiał, nie był obdarzony szczególnymi charyzmatami, nie wydawał się 

wyjątkowy w oczach tych, którzy go spotykali. Nie był sławny i nie zwracał 

na siebie uwagi: Ewangelie nie odnotowują ani jednego jego słowa. A 

jednak, poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach 

Boga. 

PONIEDZIAŁEK 26  Kwietnia 

 

 17:00 + Baran: Jan i Marta w 6 r. 

śm. 

 

18:00 + Urszula Borska (gr. 23) 

 

WTOREK 27  Kwietnia 

 

17:00 - Dziękczynna w 70 urodziny 

Wojciecha 

 

18:00 +Urszula Borska (gr. 24) 

 

19:00 - Perłowe Gody Teresy i Ta-

deusza 

 

ŚRODA  28 Kwietnia 

 

17:00 +  Urszula Borska (gr. 25) 

 

17:00 + Stanisław  Necel w 6 r. śm. 

 

18:00 + Gertruda i Jan Dettlaff; + z 

rodziny 

 

CZWARTEK 29  Kwietnia 

 

08:45 +  Anna Wrosz 

 

17:00 + Agnieszka i Jan mach oraz 

brat Franciszek 

 

18:00 +  Urszula Borska (gr. 26) 

PIĄTEK  30  Kwietnia 

 

16:00 -  Rubinowe Gody Larysy i  

Jana 

 

16:00 - Cynowe Gody Magdaleny i 

Krzysztofa 

 

17:00 + Leon Mach w r. ur. 

 

18:00 + Urszula Borska (gr.27) 

 

SOBOTA  1 Maja 

 

17:00  + Józef Hincka; + z rodzin: 

Guz i Hincka 

 

18:00 + Urszula Borska (gr. 28)  

 

NIEDZIELA  V Wielkanocna    

2 Maja 

 

08:00 - O zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla sióstr z III 

Róży Różańcowej   

 

9:15 +  Urszula Borska (gr. 29) 

 

10:30 +  ojciec Paweł Pieniążek   
 
11:30 + Józef, Jadwiga Licał, Maria i Jan 
Prena 

 

 16:00 +  Paweł Pieniążek w r. ur. 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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Bóg patrzy na serce (por. 1 Sm 16, 7) i w św. Józefie rozpoznał serce ojca, zdolne do dawania 
i odradzania życia w codzienności. Do tego zmierzają powołania: do rodzenia i odradzania 
życia każdego dnia. Pan pragnie kształtować serca ojców, serca matek: serca otwarte, zdolne 
do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, współczujące w pocieszaniu smutków 
i mocne, aby umacniać nadzieje. Tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, 
zwłaszcza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z powodu pandemii, 
która rodzi niepewność i lęk, co do przyszłości i samego sensu życia. Święty Józef wychodzi 
nam na spotkanie ze swoją łagodnością, jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne 
świadectwo może wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze. 
 
Św. Józef sugeruje nam trzy słowa klucze dotyczące powołania każdego z nas. Pierwszym z 
nich jest sen-marzenie. Wszyscy w życiu marzą o spełnieniu. I słuszne jest karmienie wielkich 
oczekiwań, wzniosłych perspektyw, których nie są w stanie zaspokoić ulotne cele, takie jak 
sukces, pieniądze czy rozrywka. Istotnie, gdybyśmy poprosili ludzi o wyrażenie w jednym 
słowie marzenia o życiu, nietrudno byłoby wyobrazić sobie odpowiedź: „miłość”. A to 
właśnie miłość nadaje sens życiu, ponieważ objawia jego tajemnicę. Życie bowiem 
posiadamy naprawdę jedynie tylko wówczas, gdy je w pełni dajemy. Św. Józef ma nam wiele 
do powiedzenia w tym względzie, ponieważ poprzez sny, które wzbudził w nim Bóg, uczynił 
swoje życie darem. 
 
Ewangelie opowiadają o czterech snach (por. Mt 1, 20; 2,13.19.22). Były to boskie wezwania, 
ale nie było łatwo je przyjąć. Po każdym śnie Józef musiał zmieniać swoje plany i podjąć 
wyzwanie, poświęcając swoje własne plany, aby dostosować się do tajemniczych planów 
Boga. Ufał do końca. Możemy jednak zadać sobie pytanie: „Czym był sen nocny, by pokładać 
w nim tak wielką ufność?”. Choć w starożytności poświęcano snom wiele uwagi, to jednak 
był on mało istotny, w porównaniu z konkretną rzeczywistością życia. Jednak św. Józef bez 
wahania pozwolił się prowadzić snom. Dlaczego? Ponieważ jego serce było nakierowane na 
Boga, było już na Niego nastawione. Jego czujne „ucho wewnętrzne” potrzebowało tylko 
małego skinienia, aby rozpoznać Jego głos. Dotyczy to także naszych powołań: Bóg nie lubi 
objawiać się w sposób spektakularny, forsując naszą wolność. Łagodnie przekazuje nam 
swoje plany, nie oślepia nas świetlistymi wizjami, ale delikatnie zwraca się do naszego 
najgłębszego wnętrza, stając się dla nas najbliższym i przemawiając do nas poprzez nasze 
myśli i uczucia. I tak, jak to uczynił ze świętym Józefem, tak i nam proponuje cele wzniosłe i 
zaskakujące. 
 
Istotnie, sny doprowadziły Józefa do wydarzeń, których nigdy by sobie nie wyobraził. 
Pierwszy zachwiał jego zaślubinami, ale uczynił go ojcem Mesjasza; drugi zmusił go do 
ucieczki do Egiptu, ale ocalił życie jego rodziny. Po trzecim, który zapowiadał powrót do 
ojczyzny, czwarty zmusił go do ponownej zmiany planów, kierując z powrotem do Nazaretu, 
właśnie do miejsca, w którym Jezus miał rozpocząć głoszenie królestwa Bożego. We 
wszystkich tych wstrząsach zwyciężała odwaga podążania za wolą Bożą. Tak właśnie dzieje 
się w powołaniu: Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do dawania siebie, do 
przekraczania siebie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko ufne poddanie się łasce, odłożenie na 
bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie powiedzieć Bogu „tak”. A każde „tak” 
przynosi owoce, ponieważ wpisuje się w większy plan, który widzimy zaledwie w zarysie, ale 
który Boski Artysta zna i realizuje, aby uczynić z każdego życia arcydzieło. W tym sensie św. 
Józef stanowi wzorcową ikonę akceptacji Bożych planów. Jego akceptacja jest jednak 
aktywna: nigdy nie rezygnuje, ani się nie poddaje, „nie jest człowiekiem biernie 

zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące” (List apost. Patris corde, 4). Oby 
pomagał wszystkim, a zwłaszcza ludziom młodym w rozeznawaniu, realizowaniu Bożych 
marzeń wobec nich; oby inspirował do odważnego przedsięwzięcia, by powiedzieć „tak” 
Panu, który zawsze zaskakuje i nigdy nie zawodzi! Cdn. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
IV Niedziela Wielkanocna – 25 kwietnia 2021 r. 

Niedziela Dobrego Pasterza 
58 Tydzień Modlitw o Powołania 

 
1. Zakończyliśmy XIII Tydzień Biblijny, a rozpoczynamy dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza 
58. Tydzień Modlitw o Powołania, który ma być czasem modlitwy i przypomnienia, że dzieło 
odczytywania, rozwijania i realizowania powołań trzeba nieustannie wspierać. 
 
2. Dziś w wymiarze diecezjalnym uroczystość patronalna ku czci Świętego Wojciecha. Mszy 
Świętej Odpustowej o godz. 12.00 będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda 
SAC Metropolita Gdański, który zawierzy całą archidiecezję opiece i wstawiennictwu 
Świętego Wojciecha. Tym samym będzie to pierwsza Msza Święta nowego Metropolity 
Gdańskiego w Konkatedrze Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 
Bazylice Mariackiej, gdzie zostaną przewiezione relikwie naszego Świętego Patrona, który w 
997 roku ochrzcił lud Gdańska poprzez transmisję na stronie: www.gdansk.pl. 
 
3. Od 1 maja nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy św. o 
16.00.  
 
4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15 połączone z nabożeństwem 
majowym. 
 
5. W tym tygodniu przypada w czwartek  święto Katarzyny Sieneńskiej dziewicy i doktora 
Kościoła, w niedzielę Dzień Flagi Narodowej. 
 
6. U ministrantów  można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn 
parafialny. 
 
7. Polecam waszej uwadze skarbonkę na sprzątanie kościoła. 
 
Trwając na modlitwie w intencji powołań, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 
 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 
 
 


