
 

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Wielkiego Postu [Laetare] – 27 marca 2022 r. 

 

1. Dzisiaj niedziela radości (Laetare). W połowie czasu pokuty Kościół zaprasza nas 

do radości, której źródłem jest sam Bóg i Jego wierna miłość. Część z nas odczuwa 

radość z wytrwania w  wielkopostnych postanowieniach. W okresie Wielkiego Postu 

Kościół zachęca nas  także do podejmowania przemieniających nas postanowień, do 

spełniania dobrych uczynków i do podzielenia się z najbardziej potrzebującymi 

bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbony z „Jałmużną wielkopostną”. Formą 

jałmużny może być dzisiejsze wsparcie hospicjum w ramach Akcji „Pola Nadziei”. 

Przed kościołem wolontariusze zbierają ofiary na ten cel do puszek. 

2. Przypadająca jutro I rocznica ingresu metropolity gdańskiego do archikatedry 

Oliwskiej jest okazją do modlitwy za naszego arcypasterza. 

3. Z racji bierzmowania we Władysławowie, we wtorek nie będzie Mszy św. o 18.00. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Stałych, zgłoszonych 

chorych ks. proboszcz odwiedzi przed południem z posługą sakramentalną. Od 

15.15 okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. o 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i 

Litania do Serca Bożego. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 16.00 i 17.30. 

5. Za tydzień 3 kwietnia (niedziela) będziemy gościli z kazaniami ks. Adama 

Pleskota. W czerwcu br. zapowiedziana jest konsekracja kościoła w Chałupach, stąd 

wesprzemy tę małą wspólnotę naszego dekanatu darem materialnym. Możemy w ten 

sposób się odwdzięczyć, bo w Chałupach ks. proboszcz Sławek podczas wakacji 

trzykrotnie kwestował na budowę kościoła w Chłapowie. Z tej racji spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII przesunięte jest na 10 kwietnia na 

10.30. W tym dniu także o 14.30 spotkanie Żywego Różańca, a po nim Koronka do 

Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale.  

6. Polecam waszej uwadze nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 

Niedzielnego i aktualny biuletyn parafialny, w który zaopatrzyć się można za 

drobną ofiarą przy wyjściu z kościoła. Są do nabycia u ministrantów świece – 

paschaliki w cenie 12 pln. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

PONIEDZIAŁEK 28 Marca 

 

06:30 + za wstawiennictwem 

św. Michała Archanioła o zba-

wienie duszy Przemysława 

 

17:00  + Wiesław Ziółkowski 

od sąsiadów i znajomych 

 

18:00 + Paweł Jeka 

 

WTOREK 29 Marca 

 

17:00 +  dusze w czyśćcu cier-

piące 

Władysławowo – za parafian 

 

 

ŚRODA  30 Marca 

 

17:00 + Teodor i Marta Gollnik 

 

18:00 +  Marta i Adam 

 

CZWARTEK 31 Marca 

 

17:00 +   rodzice: Potrykus i 

Paweł Behmke 

 

18:00 +  Wiesław Ziółkowski 

od Róży Męskiej 

PIĄTEK  1 Kwietnia 

 

17:00  +  dziadkowie Roeske i 

+ z rodziny 

 

18:00 +   rodzice: Brygida i Jan 

Czaja, teść Jerzy Mudlaff 

 

SOBOTA  2 Kwietnia 

 

17:00  + Agnieszka w r. śm. , 

Borscy: Grzegorz i Mirosława, 

Antoni Barlasz,  

+ dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Felkner: Jadwiga w 

dniu ur. i Aleksander   
 

  NIEDZIELA 3 Kwietnia 

V Wielkiego Postu 

 

08:00 +  Aleksandra 

Krukowska 

 

10:30 +  Czesław Potrykus w r. 

śm. 

 

16:00 +  Wanda Wierzbowska 

 

16:00 +  Józef Wrosz od 

sąsiadów 
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

NA WIELKI POST 2022 

 

3. „Będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” 

 

Wielki Post przypomina nam co roku, że „dobra, 

podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności 

nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać 

każdego dnia” (tamże, 11). Prośmy więc Boga o 

cierpliwą wytrwałość rolnika (por. J 5, 7), aby nie 

ustawać w czynieniu dobra, krok po kroku. Kto 

upada, niech wyciąga rękę do Ojca, który zawsze nas 

podnosi. Ci, którzy są zagubieni, oszukani przez 

uwodzenie złego, nie powinni zwlekać z powrotem do 

Tego, który „hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55, 7). 

W tym czasie nawrócenia, znajdując oparcie w łasce 

Bożej i w komunii Kościoła, nie ustawajmy w sianiu 

dobra. Post przygotowuje glebę, modlitwa nawadnia, 

jałmużna użyźnia. Mamy pewność w wierze, że „gdy 

pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w 

pracy nie ustaniemy” i że dzięki darowi wytrwałości 

otrzymamy obiecane dobro (por. Hbr 10, 36) dla 

naszego i innych zbawienia (por. 1 Tm 4, 16). 

Praktykując miłość braterską wobec wszystkich, 

jednoczymy się z Chrystusem, który oddał za nas 

życie (por. 2 Kor 5, 14-15), smakujemy radości 

Królestwa niebieskiego, w którym Bóg będzie 

„wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). 

 

Niech Dziewica Maryja, której łono wydało Zbawiciela, 

która zachowywała wszystkie sprawy „i rozważała je w 

swoim sercu” (Łk 2, 19), wyjedna nam dar cierpliwości 

i niech będzie przy nas ze swoją macierzyńską 

obecnością, aby ten czas nawrócenia przyniósł owoce 

wiecznego zbawienia. 

 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 11 listopada 2021 r., 

we wspomnienie św. Marcina Biskupa. 

 

Franciszek 

 

Zapowiedzi przedślubne : 

 Bartłomiej Pryczkowski,  kawaler z 

Wejherowa 

 Klaudia Hincka,  panna z Chłapowa 


