
 
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VI Niedziela Wielkanocna – 22 maja 2022 r. 

 

1. W  bieżącym tygodniu przypada we wtorek Wspomnienie NMP Wspo-

możycielki Wiernych – Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół w 

Chinach, w czwartek św. Filipa Nereusza – Dzień Matki, w sobotę po raz 

pierwszy w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie bł. Stefana 

Wyszyńskiego – biskupa.  

2. Od wtorku do czwartku trwają egzaminy klas VIII. Pamiętamy w mo-

dlitwie o uczniach kończących naszą podstawówkę. 

3. Zapraszamy w tygodniu na nabożeństwo majowe o 17.30, dziś i w 

niedzielę za tydzień po Mszy św. o 16.00. Nabożeństwo majowe dla dzieci od 

poniedziałku do piątku o 16.00. 

4. Od poniedziałku do środy po Koronce do Bożego Miłosierdzia modlitwy 

przy krzyżu misyjnym o urodzaje. Zapraszamy zwłaszcza rolników na tę 

modlitwę. 

5. W piątek rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. Odmawiamy ją czasie nabożeństw o godz. 17.30.  

6. Przy wyjściu u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Nie-

dzielnego” i nasz parafialny biuletyn.  

7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o 10.30 

Rocznica I Komunii świętej.   

8. W dniu 3 czerwca przy remizie OSP odbędzie komputerowe badanie 

wzroku. 

9. Tegoroczna procesja Bożego Ciała rozpocznie się w kościele, a za-kończy 

przy stadionie piłkarskim, przy kapliczce Jezusa Frasobliwego. 

 

Na przeżywanie kolejnych dni wielkanocnych i przygotowanie do 

Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego niech nam Bóg błogosławi. 

 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 

Poniedziałek 23  Maja 

 

17:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 11) 

 

18:00 + ojciec Jan Ziółkowski 

 

18:30 - o powrót do zdrowia Szymona 

Dodota od przyjaciół ze Strzelna 

 

Wtorek 24  Maja 

NMP Wspomożycielki wiernych 

 

17:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 12) 

 

18:00 - O zdrowie, Boże błogosławieństwo 

w rodzinie Hintzke, Bystrram, Czopek i 

Białk 

 

18:30 - O Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej, o powrót do zdrowia  Kamili 

– od koleżanki i znajomych 

 

 Środa 25  Maja 

 

06:30 +  teściowie Sirak 

 

17:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 13) 

 

18:00 + Trojka: Eufemia, Maria, Leon 

 

Czwartek 26  Maja 

Św. Filipa Nereusza 

 

08:45 + Gertruda Hincke (gregoriańska 14) 

 

17:00 - Do Matki Bożej Swarzewskiej o 

opiekę i zdrowie dla matek z II róży 

 

18:00 + Marianna w rocz. Śm., Marian 

oraz dziadkowie Winiarscy 

Piątek 27 Maja 

 

17:00 +  Jan i Genowefa Brezińscy 

oraz ich rodzeństwo   

 

18:00 +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 15) 

 

18:30 - o powrót do zdrowia 

Szymona Dodota 

 

Sobota 28  Maja 

Bł. Stefana Wyszyńskiego 

 

08:00 +  Paweł Jeka 

 

17:00 +  Magdalena, Ignacy Buja   

 

18:00 +   Gertruda Hincke 

(gregoriańska 16) 
 

Niedziela  29  Maja 

Wniebowstąpienie 

Pańskie 

 

08:00  -  Do MBNP o zdrowie i opiekę 

dla sióstr z I Róży 
 

10:30 + Maria Ceynowa w 5 r. śm., 

z rodzin Ceynowa; dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

16:00 +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 11) 
 

16:00 + Elżbieta, Stefan Czapp 
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Rozważanie V  

 

O WARUNKACH UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA  

 

"Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią" (Mt 6,2)  

 

Piękna jest cnota miłosierdzia, co ratuje i pociesza cierpiących, lituje się nad nędzą 

bliźniego oraz stara się jej zapobiec i braki usunąć. Ale nie zawsze jest ona zasługująca 

na żywot wieczny. Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą one 

odpowiadać pewnym warunkom, a mianowicie: trzeba je spełniać w czystej intencji, 

ochoczo, ustawicznie i bez względu na osoby, którym je wyświadczamy.  

 

Intencja czyli pobudka jest głównym czynnikiem wszystkich naszych aktów; jest ona 

okiem, które je oświeca - duszą, która je ożywia i nadaje im wartość w oczach Bożych 

(...) Pan Jezus na intencję kładł wielki nacisk, gdy mówił: "Kiedy więc dajesz jałmużnę, 

nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie 

chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz 

jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała 

w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie" (Mt 6,2-4). Podobnie 

Apostoł Narodów wymaga czystej intencji, którą utożsamia z miłością: "I gdybym 

rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym 

nie miał, nic mi nie pomoże" (1 Kor 13,3). (...) Przy spełnianiu uczynków miłosiernych 

winniśmy się starać o to, by je spełniać z pobudek miłości ku Bogu i bliźniemu, a przede 

wszystkim z pobudki naśladowania miłosierdzia Bożego, jak powiedział Zbawiciel: 

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36). Bez tej pobudki 

najhojniejsze nasze jałmużny, ofiary i inne dobre uczynki względem bliźnich nie będą 

się różniły od zwykłej filantropii ludzi świeckich, którzy ją praktykują nieraz z próżności, 

jak to czynili faryzeusze w synagogach. O nich to powiedział Zbawiciel, że "otrzymali już 

swoją nagrodę" (Mt 6,2) już tu na ziemi. Strzeżmy się, byśmy postępując w podobny 

sposób nie stracili nagrody wiecznej.  

 

Uczynki nasze miłosierne należy nadto spełniać ochoczo, ustawicznie i bez względu na 

osoby. Na ochoczość czyli radość przy świadczeniu miłosierdzia bliźnim kładzie wielki 

nacisk Pismo Święte, że przytoczę tu słowa Apostoła: "Każdy niech przeto postąpi tak, 

jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, 

albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg" (2Kor 9,7). Jeżeli ubogi widzi, że jałmużna mu 

udzielona jest wymuszona na dającym , który może nawet żałuje swego miłosiernego 

uczynku, rani to serce jego, a tym bardziej nie podoba się Bogu, albowiem tylko 

"radosnego dawcę miłuje Bóg". Taka jałmużna nie wypływa z miłości i dlatego nie jest 

zasługująca na żywot wieczny.  

 

"W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o 

ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, 

zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze" (Ga 6,9-10) - mówi św. Paweł zachęcając do 

ustawicznej cnoty miłosierdzia. Powtarza to i w innym miejscu: "Wy zaś, bracia, nie 

zniechęcajcie się w czynieniu dobrze" (2Tes 3,13). Przykazanie miłości Boga i bliźniego 

obowiązuje zawsze, a uczynki miłosierne wypływać mają z miłości, stąd i one 

obowiązują nas zawsze (...)  

 

Ponieważ według nauki Chrystusa każdy człowiek jest bliźnim, nawet nieprzyjaciel, 

dlatego cnotę miłosierdzia praktykować należy względem wszystkich ludzi, jak to 

powiedział Zbawiciel: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie za tych, którzy was 

prześladują (...) ... Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (Mt 5,44-46). Dlatego Apostoł mówi: 

"Umiłowani nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście 

[Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - 

ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go. Tak 

bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową" (Rz 12,19-20).  

 

Przy wejściu na salę gry w Monte Carlo umieszczono skrzynki na datki dla biednych. Po 

roku otworzono jedną z nich i znaleziono 4 franki, 2 guziki i pędzel do szminki. 

Tymczasem w naszych kościołach skarbonki św. Antoniego wypełnione są po brzegi 

pieniędzmi, choć opróżniają je co tydzień. Skąd taka rażąca różnica? Stąd, że odczuć 

błogosławione skutki dobroczynności potrafią tylko ci, co wierzą w Boga i naśladują Go 

w Jego miłosierdziu dla nas. (Sł. B. ks. M.Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i 

ludzkim, w: Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, 

s. 174-181) 


