
 
 

 

 

 

 

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

IV Niedziela Wielkanocna – 8 maja 2022 r. 

Niedziela Dobrego Pasterza 

59 Tydzień Modlitw o Powołania 

 

1. Zakończyliśmy  XIV Tydzień  Biblijny, a rozpoczynamy dzisiejszą  Niedzielą 

Dobrego Pasterza 59. Tydzień Modlitw o Powołania, który ma być czasem  modlitwy  

i przypomnienia, że dzieło odczytywania, rozwijania i realizowania powołań trzeba 

nieustannie wspierać. Dzisiaj spotkanie dla uczniów klasy VII i VIII w salce na 

plebanii, chcących w naszej parafii przystąpić do sakramentu bierzmowania. 

 

2.Zapraszamy dorosłych i młodzież nabożeństwa majowe w tygodniu o godz. 17.30, w        

niedzielę po Mszy św. o 16.00, dzieci od poniedziałku do piątku na 16.00.  

 

3. W tym tygodniu przypada jutro uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 

patrona Polski, zaś w sobotę św. Macieja Apostoła. 

 

4. Mając świadomość ciężkiej pracy wśród turystów  w lipcu w okresie tradycyjnej 

pielgrzymki rybaków do Swarzewa, od kilku lat parafia we Władysławowie wyrusza na 

pielgrzymkę do Królowej Morza w drugą sobotę maja. Obserwując od kilku lat naszą 

nieliczną grupę, która wyrusza w lipcu, odpowiadając na zaproszenie ks. proboszcza 

Marka, po konsultacji z Radą Parafialną, zachęcam was, abyśmy włączyli się w tę nową 

tradycję. Wyruszamy spod naszego kościoła w sobotę 14 maja o 9.15 i dołączamy do grupy 

z Władysławowa. W sposób szczególny zapraszam dzieci pierwszokomunijne, rocznicowe i 

nowo bierzmowanych. 

 

5. U ministrantów  można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz biuletyn 

parafialny. 

 

6. Polecam waszej uwadze skarbonkę na sprzątanie kościoła. Dziękuję za dzisiajeszą 

kolektę budowlaną. 

 

Trwając na modlitwie w intencji powołań, przyjmijmy Boże błogosławieństwo 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

Poniedziałek 9 Maja 

św. Stanisław Biskupa 

 

07:00 - w pewnej intencji 

 

17:00 + dziadkowie: Hincke i Zielińscy 

oraz z rodziny 

 

18:00 + Ryszard Ciskowski w 5 r. śm. 

 

Wtorek 10 Maja 

 

17:00 + z rodzin: Fiszer i Trzebiatowskich 

 

18:00 + Zbigniew Bolda 

 

 Środa 11 Maja 

 

17:00 + Stanisława /ona/ w rocz. Śm, Jan, 

Józef Lessnau i Maria Bolda 

 

18:00 + Wittstock: tata Józef w r. śm., 

mama Aleksandra 

 

18:30 -  O powrót Szymona Dodota do 

zdrowia od kolegów i koleżanek z pracy 

 

Czwartek 12 Maja 

 

17:00 +  Magdalena Buja 

 

18:00 +  rodzice: Maria i Leon Bolda 

 
  

Piątek 13 Maja 

 

17:00 +  Gertruda Hincke (1 

gregoriańska) 

 

18:00 + Franciszek Goyke 

 

Sobota 14  Maja 

św. Macieja 

 

07:00 + Zofia Stasiak-Knopp 

 

17:00 +   Gertruda Hincke (2 

gregoriańska) 
 

18:00 + Stanisław i Łukasz Necel 

 

V Niedziela Wielkanocna 

 15 Maja 

 

08:00  +  Irena i Jerzy Cierpisz 

 

10:30 + Plinscy: Stefan w r. śm. oraz 

rodzice: Maria i Franciszek 

 

16:00 + Gertruda Hincke (3 

gregoriańska) 

 

16:00 + Plinscy: Franciszka /ona/ i 

Jan 
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Rozważanie III  

 

O KORZYŚCIACH Z CNOTY MIŁOSIERDZIA  

 

"Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu" (Ps 40 2)  

 

Nie ma cnoty, której by Pismo Święte zapewniało większą zapłatę niż cnocie 

miłosierdzia. Jeżeli Bóg wszystkie cnoty nagradza, to cnotę miłosierdzia podwójnie: 

dobrami doczesnymi i dobrami wiecznymi.  

 

Niezliczone urywki Pisma Świętego mówią nam o nagrodzie doczesnej za miłosierdzie 

okazywane bliźnim. "Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym, za dobrodziejstwo On 

mu wynagrodzi" (Prz 19,17). "Błogosławiony, czyje oko jest miłosierne; bo chlebem 

podzielił się z potrzebującym" (Prz 22,9). (...) Jeszcze wymowniej opisuje to Prorok: 

"...dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, 

którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło 

wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać 

cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą" (Iz 58,7-8).  

 

O wiele większe błogosławieństwo i łaski przyrzeka Pan Jezus miłosiernym: (...) 

"...czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 

będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, albowiem On łaskawy jest dla 

niewdzięcznych i złych" (Łk 6,35). Oto największa zapłata, jakiej może się człowiek 

spodziewać. Za miłosierdzie okazywane bliźnim stajemy się synami Najwyższego. 

Śmiało możemy nazwać Boga Ojcem, gdyśmy dzieciom Jego, a braciom naszym przyszli 

z pomocą.  

 

Pismo Święte podaje kilka przykładów konkretnych, jak Bóg wynagradza miłosiernych 

jeszcze w życiu doczesnym. Oto dom Hioba był prawdziwym rajem pomyślności 

doczesnej, nim go Pan Bóg nawiedził próbami. A zasłużył on sobie na tak hojne 

błogosławieństwo miłosierdziem względem bliźnich.(...)  

 

Podobnie, gdy Eliasz zamieszkał w czasie głodu u biednej wdowy, która mu oddała 

ostatnią garść mąki i resztę oliwy, Bóg obdarzył ją cudowną zapłatą: "Eliasz(...) 

powiedział: "Nie bój się(...) Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban mąki nie wyczerpie się 

i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię""(1Krl 

17,13-14). Bóg tedy hojnie nagradza miłosierdzie ku bliźnim wszelkimi dobrami 

doczesnymi.  

 

Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra 

duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie: 

przebaczenie i łaska u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa 

perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę miłosierdzia względem bliźnich. 

Jeśli kto miał nieszczęście osłabić w sobie wiarę i błąka się w życiu jak ślepy, niech 

będzie miłosierny, a na tej drodze odnajdzie niewątpliwie utracone światło niebieskie. 

Jeśli kto znowu jeszcze nie zdążył dojść do poznania miłosierdzia Bożego i dlatego nie 

może go naśladować, niech zacznie od praktyki miłosierdzia względem bliźnich, a na 

pewno ziszczą się nad nim słowa Zbawiciela: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).  

 

Cnota miłosierdzia uprasza nam łaski i światło, oczyszcza nas z grzechów, kierując nas 

do Sakramentu Pokuty, wybawia duszę od śmierci czyli potępienia wiecznego, jak 

powiada Pismo Święte: "Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. 

Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem"(Tb 12,9).  

 

Oprócz tych dóbr doczesnych i duchowych w tym życiu cnota miłosierdzia sprowadza 

jeszcze nieśmiertelną nagrodę. Zapewnia nas o tym Zbawiciel, gdy mówi o wyroku na 

Sądzie Ostatecznym: "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie 

królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi 

jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 

nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a 

przyszliście do Mnie(...) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,34-40).  

 

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

Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 159-166) 


