
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

III Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2022 r. 

 

1. We wtorek z racji bierzmowania w Kuźnicy nie będzie Mszy św. o godz. 18.00, 

a w sobotę z racji wyjazdu na Mierzeję Wiślaną nie będzie Mszy św. o 17.00.  

 

2. W piątek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości 

Życia. Na Mszy św. o godz. 17.00 złożymy przyrzeczenia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

3. W sobotę o godz. 6.00 wyjazd spod plebanii na Mierzeję Wiślaną. 

4. U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 8 PLN, dodatek o 

O. Pio za 10 PLN i za symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. Są także 

paschaliki na świąteczny stół w cenie 12 PLN.  

5. Na pomoc polskim misjonarzom zebraliśmy 450 PLN  

6. Polecam waszej uwadze i ofiarności sprzątanie kościoła, oraz dziękuje za 

ofiare złożoną na cele budowlane. 

7. Cały czas punkt Caritas we Władysławowie od poniedziałku do piątku w 

ciągu dnia przyjmuje środki czystości i długoterminową żywność na rzecz 

uchodźców. 

8. Pożegnaliśmy w tygodniu Józefa Wrosza. Wieczny odpoczynek… 

Życzę wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i 

nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 21 Marca 

 

17:00  + z rodziny Szomborg 

 

18:00 + rodzice: Brygida i Jan Czaja, dziad-

kowie 

 

WTOREK 22 Marca 

 

17:00 +  Bolesław Bigott w r. śm. 

[za parafian 56 – Kuźnica] 
 

 

ŚRODA  23 Marca 

 

06:30  - Dziękczynna za dar życia 

Zuzanny i jej dzieciątka 

 

17:00 +  Jan i Grzegorz Konkol 

 

18:00 + Wiesław Ziółkowski od Róży 

Męskiej 
 

CZWARTEK 24 Marca 

 

08:45 + Julianna, Łucja w r. ich śm., Paweł, 

Jan Glembin 

 

17:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Wiesław Ziółkowski od 

sąsiadów i znajomych 

 

PIĄTEK  25 Marca 

Zwiastowanie Pańskie 

 

08:00 + Tadeusz Bassmann w r. śm. 

 

17:00  + Ks. W. Wett 

 

18:00 +  Zygmunt i Maria Szwaba   
 

SOBOTA  26  Marca 

 

18:00 +  rodzice Dąbrowscy i Rietz 
 

  NIEDZIELA 27 Marca 

IV Wielkiego Postu 

 

08:00 +  Stefan Mudlaff 

 

10:30 +  Franciszek Bolda, rodzice z 

obojga stron 

 

16:00 + dziadkowie i babcie z obojga 

stron 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

NA WIELKI POST 2022 

 

2. „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa ożywia ziemskie nadzieje „wielką nadzieją” życia wiecznego i już 

teraz wprowadza w czas teraźniejszy ziarno zbawienia (por. Benedykt XVI, Spe salvi, 3; 7). W 

obliczu gorzkiego rozczarowania z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu niepokoju z 

powodu wyzwań, które stoją przed nami, w obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa naszych 

środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym własnym indywidualistycznym egoizmie i 

schronienia się w obojętności na cierpienia innych. Rzeczywiście, nawet najlepsze zasoby są 

ograniczone: „Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 30). Ale Bóg 

„daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego [...] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 

otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 29.31). Wielki Post 

wzywa nas do pokładania wiary i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), ponieważ tylko wpatrzeni w 

zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (por. Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła: „W 

czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9). 

Nie ustawajmy w modlitwie. Jezus nauczał, że trzeba „zawsze się modlić i nie ustawać” ( Łk 18, 

1). Potrzebujemy modlitwy, ponieważ potrzebujemy Boga. Bycie samowystarczalnym to 

niebezpieczna iluzja. Jeśli pandemia sprawiła, że doświadczyliśmy naszej osobistej i społecznej 

słabości, niech ten Wielki Post pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary w Boga, 

bez którego nie możemy mieć ostoi (por. Iz 7, 9). Nikt nie zbawia się sam, ponieważ wszyscy 

jesteśmy w tej samej łodzi pośród burz historii [2]; ale przede wszystkim nikt nie zbawia się bez 

Boga, ponieważ tylko tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa daje zwycięstwo nad ciemnymi 

wodami śmierci. Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w 

zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi, a której zadatkiem jest 

miłość, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 1-5). 

Nie ustawajmy w wykorzenianiu zła z naszego życia. Niech post cielesny, do którego wzywa nas 

Wielki Post, umocni naszego ducha do walki z grzechem. Nie ustawajmy w proszeniu o 

przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania, wiedząc, że Bóg niestrudzenie nam przebacza 

[3]. Nie ustawajmy w walce z pożądliwością, tą słabością, która prowadzi do egoizmu i wszelkiego 

zła, znajdując w ciągu wieków różne sposoby pogrążania człowieka w grzechu (por. Enc. Fratelli 

tutti, 166). Jednym z tych sposobów jest ryzyko uzależnienia od mediów cyfrowych, które zubaża 

relacje międzyludzkie. Wielki Post jest odpowiednim czasem, aby przeciwdziałać tym pułapkom i 

kultywować bardziej integralną komunikację międzyludzką (por. tamże, 43), składającą się z 

„prawdziwych spotkań” ( tamże, 50), twarzą w twarz. 

Nie ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości względem bliźniego. W czasie tego 

Wielkiego Postu praktykujmy jałmużnę, dając z radością (por. 2 Kor 9, 7). Bóg, „który daje siewcy 

ziarno [do zasiewu], i chleb do jedzenia” (2 Kor 9, 10), troszczy się o każdego z nas nie tylko po 

to, abyśmy mieli co jeść, ale także po to, abyśmy byli hojni w czynieniu dobra innym. Jeśli prawdą 

jest, że całe nasze życie to czas siania dobra, wykorzystajmy ten Wielki Post szczególnie, by 

zatroszczyć się o bliskich, by zbliżyć się do braci i sióstr poranionych na drodze życia (por. Łk 10, 

25-37). Wielki Post jest czasem sprzyjającym, aby szukać, a nie unikać potrzebujących; aby wołać, 

a nie ignorować tych, którzy pragną słuchać dobrego słowa; aby odwiedzać, a nie opuszczać tych, 

którzy cierpią z powodu samotności. Wcielajmy w życie wezwanie do czynienia dobra wszystkim, 

poświęcając czas na miłość do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, opuszczonych i 

wzgardzonych, dyskryminowanych i zepchniętych na margines (por. Enc. Fratelli tutti, 193). Cdn 

 

Zapowiedzi przedślubne 

 Dariusz Fiszer, kawaler z Chłapowa 

 Maria Bolda, panna z Pucka 

 

 


