
 
 

 

 

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Miłosierdzia Bożego 

24 kwietnia 2022 

 

1. Obchodzimy dziś uroczystość odpustową 

Miłosierdzia Bożego. Dziękuję wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przeżycie wczorajszej sumy 

odpustowej. 

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce 

Tydzień Miłosierdzia. Po Mszach św. zbiórka do 

puszek na potrzeby Caritas diecezjalnej. 

3. W kalendarzu liturgicznym przypada jutro 

wspomnienie św. Marka Apostoła, we wtorek 

uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski i naszej diecezji – (odpust we 

Władysławowie), w piątek św. Katarzyny Sieneńskiej. 

4. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna i 

rozpocznie ona Tydzień Biblijny. Za tydzień także o godz. 14.15 spotkanie 

członków Żywego Różańca, zakończone nabożeństwem majowym i 

Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

5. U ministrantów tradycyjnie do nabycia Gość Niedzielny i biuletyn 

parafialny. 

6. Puckie Hospicjum dziękuję za kwestę Pola Nadziei, która miała miejsce 

trzy tygodnie temu . 

7. Pożegnaliśmy w tygodniu Józefa Necla z ul. Korsarskiej. 

 

Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczności za 

obfity dar Bożego Miłosierdzia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

Poniedziałek 25 Kwietnia 

Św. Marka 

 

17:00 - O Boże błog. w rodzinie 

 

18:00 + Gertruda, Jan Dettlaff ; z ro-

dziny 

 

Wtorek 26 Kwietnia 

Św. Wojciecha 

 

07:00 - Dziękczynna Niepokalanemu 

Sercu Maryi za ochronę naszej parafii  

przed pandemią 

 
17:00 + Szornak: Bronisław i Gertru-

da 

 

18:00 + syn Jarosław Ziółkowski 

 

 Środa 27 Kwietnia 

 

17:00 + Baran: Marta w rocz. śm. i Jan 

 

18:00 +  Bigott: Małgorzata, Marian, 

Franciszek, Roman, Jan   

 

Czwartek 28 Kwietnia 

 
08:45 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 +   ojciec Leon i dziadkowie 

Mach 

 

18:00 + Paweł Jeka 

 
  

Piątek 29 Kwietnia 

Św. Katarzyny ze Sieny 

 

17:00 +  Józef Hincka, z rodzin: 

Hincka i Guz 

 

18:00 +  Styn: Augustyna /ona/i Jan 

 

Sobota  30 Kwietnia 

 

17:00 +   Leon Mach 

 

18:00  - O Boże błogosławieństwo 

w rodzinie Trzebiatowskich 

 

 

III Niedziela Wielkanocna Biblijna 

 1 Maja 

 

08:00 +  dziadkowie: Rozalia i 

Feliks 

 

10:30 +  Stanisław, Łukasz, Roman 

oraz teściowie Necel 

 

16:00 +  ojciec Leon i dziadkowie 

Plinscy 
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ROZWAŻANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM 

Ksiądz Michał Sopoćko 

Rozważanie I  

POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE  

 

"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 20,19 - 21)  

 

Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia 

Apostołów słowami: "Pokój wam!" Czemu przed Męką swoją nie pozdrawiał ich w 

ten sposób? Bo jeszcze nie było dokonane dzieło Odkupienia. Teraz zaś została 

śmierć - skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech zgładzony, 

odwieczny wróg ludzkości zdeptany i nastąpiło pojednanie Boga z grzeszną 

ludzkością. Wraca tedy utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim i z 

Bogiem. (...)  

Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do duszy wewnętrzny niepokój i walkę 

ze sobą. Wyrzuty sumienia nie dają spokoju, powodują straszną udrękę wewnętrzną, 

której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. Głosu sumienia nie zagłuszą ani nauka, 

ani sztuka, ani żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i podróże, zabawy i 

uciechy tego świata. Aż oto przychodzi Chrystus i uspokaja wzburzone sumienia 

ludzkie. "Odpuszczone są twoje grzechy"(Łk 7,48). (...) Tę władzę odpuszczania 

grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom - biskupom i kapłanom - w 

dniu Zmartwychwstania i w ten sposób zapewnił pokój wewnętrzny i zgodę z Bogiem 

i z własnym sumieniem dla wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy aż do 

skończenia świata.  

Pokój, jaki Sakrament Pokuty wprowadza do duszy przez pogodzenie jej z Bogiem i z 

sumieniem własnym, jest koniecznym warunkiem pokoju z bliźnim. Dlatego kto nie 

ma tego pokoju wewnętrznego, nie może mieć i zewnętrznego z ludźmi. Na świecie 

wszyscy, od dawna gonią za pokojem zewnętrznym, ale go nie znajdują. Zamiast 

pokoju są waśnie i nieporozumienia w rodzinach, społeczeństwach i państwach. (...) 

Jeżeli pilnie wnikniemy w przyczyny tych mniejszych walk i wielkich wojen, 

przekonamy się, że one wszystkie sprowadzają się do jednej głównej, a jest nią brak 

zgody z Bogiem i z własnym sumieniem u poszczególnych jednostek, państw i 

narodów. Stąd rozumiemy, dlaczego Zbawiciel aż dwakroć pozdrawia Apostołów 

słowami: "Pokój wam!" przy ustanowieniu sakramentu Pokuty, który jedynie może 

sprowadzić prawdziwy pokój na świecie.  

Dwaj są, którzy obiecują pokój dla ludzi: świat i Chrystus. Pokój świata jest obłudny, 

pozorny i kończy się zaburzeniami i wojną, albowiem świat nie może dać pokoju 

wewnętrznego, pokoju z Bogiem, którego nie uznaje, i pokoju z własnym sumieniem. 

Tylko Chrystus przynosi pokój trwały, bo wewnętrzny, prawdziwy, który polega na 

usunięciu głównej przyczyny niepokoju, jakim jest grzech. Chrystus Pan wziął grzechy 

całego świata na Siebie, odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie, 

stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do 

poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym kontynuuje 

się dzieło Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest 

jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego. Dlatego można z całą pewnością 

twierdzić, że ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do 

miłosierdzia Bożego.  

Jakie są powody niezgody między ludźmi? Jest ich dużo, a wszystkie mają źródło w 

naruszeniu przykazania: "Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego". Kto 

go przestrzega, ten usuwa ze swego życia wszystko, co sprowadza niepokój z bliźnimi. 

Taki człowiek wszystkich kocha, nikim nie gardzi, nikomu nie zazdrości, cudzego nie 

weźmie, strzeże się obmowy i sądów, urazy przebacza, za zło oddaje dobrem, 

każdemu się chętnie udziela, nawet wrogom swoim oddaje chlebem za kamień 

wyświadczając im przysługi i modląc się za nich. Tak postępując zyskuje u wszystkich 

miłość i poważanie, życzliwość i szacunek, których mu odmówić nie mogą nawet 

ludzie przewrotni.  

Nad żłóbkiem betlejemskim śpiewali Aniołowie: "Chwała na wysokości Bogu, a na 

ziemi pokój ludziom dobrej woli!" Ten zapowiedziany pokój urzeczywistnił Chrystus 

po Zmartwychwstaniu swoim, gdy powiedział do Apostołów: "Pokój wam!" Przyniósł 

on pokój z Bogiem, z sumieniem naszym i z bliźnimi, których mamy kochać i 

świadczyć im uczynki miłosierne jako konieczny warunek pokoju.  

 

(Sł. B. ks. M.Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim, w: Wielbijmy 

Boga w Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 145-151) 

 

 


