
 
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 29 maja 2022 r. 

 

1. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe, od środy zapraszamy na 

nabożeństwa czerwcowe. 

2. We wtorek przypada święto Nawiedzenia NMP., w środę wspomnienie św. 

Justyna Męczennika. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 

sobota miesiąca. Msza św. w czwartek o 17.00 jest wotywną o Eucharystii. W 

pierwszy piątek miesiąca przed południem odwiedzę stałych zgłoszonych 

chorych z posługą sakramentalną. Po południu od 16.15 okazja do spowiedzi 

św. W pierwszą sobotę miesiąca o 16.15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego 

Serca Maryi i o 17.00 Msza św. wotywna o Matce Bożej. 

4. Rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świętego przed Uroczystością 

Zielonych Świątek. Odmawiamy ją w ramach nabożeństwa  o 17.30. 

5. W sobotę o godz. 11.00 Mszą św. zakończymy rok formacyjny Oazy 

Dzieci Bożych i Liturgicznej Służby Ołtarza. 

6. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. O 14.15 

comiesięczne spotkanie Żywego Różańca połączone z koronką do Bożego 

Miłosierdzia i nabożeństwem czerwcowym. 

7. Tradycyjnie z tyłu kościoła można nabyć nowy numer Gościa Nie-

dzielnego i nasz parafialny biuletyn, 

8. Tegoroczna procesja Bożego Ciała  przejdzie ulicami Gościnna, 

Poprzeczna, Władysławowska, Gospodarska, Władysławowska do kapliczki 

Jezusa Frasobliwego. Prosimy o udekorowanie trasy procesji. 

9. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i sprzątanie kościoła 

oraz na kwiaty i dekoracje. 

Ks. Sławomir Jan Skoblik – proboszcz 

Zapowiedzi przedślubne: 

Kamil Tarnowski, kawaler z Chłapowa i 

Ewa Makowska, panna z Pucka 

 

Poniedziałek 30  Maja 

 

17:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 18) 

 

18:00 + Paweł i Izabela Jeka 

 

18:30 - w intencji Szymona Dodota o po-

wrót do zdrowia – od kolegów z pracy 

 

Wtorek 31  Maja 

Nawiedzenie NMP 

 

17:00 + Jan Ciskowski 

 

18:00 +Gertruda Hincke (gregoriańska 19) 

 

18:30 - w intencji Szymona Dodota o po-

wrót do zdrowia – od kolegów z pracy 

 

 Środa 1 Czerwca 

 

06:30  -  O boże błogosławieństwo dla 

sióstr z IV Róży Różańcowej 

 

17:00 + Trzebiatowscy: Maria, Brygida, 

Feliks 

 

18:00 +  Gertruda Hincke (gregoriańska 

20) 

 

18:30 - w intencji Szymona Dodota o 

powrót do zdrowia – od kolegów z pracy 

 

Czwartek 2 Czerwca 
Św. Filipa Nereusza 

 

08:45 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

17:00 +  Gertruda Hincke (gregoriańska 

21) 

 

18:00 +  Goyke Andrzej w 21 r. sm. I Anna 

w darze na urodziny 

Piątek 3 Czerwca 

 

17:00 +   Ciskowscy: Feliks i Aniela 

 

18:00 +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 22)  

 

18:30 -  w intencji Szymona Dodota 

o powrót do zdrowia – od kolegów z 

pracy 

 

Sobota 4 Czerwca 

 

11:00 +   
 

17:00 +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 23)  
 

18:00 + Anna Rozenkranz w 1 r. śm. 

 

Niedziela  5 Czerwca 
Zesłanie Ducha Świętego 

 

08:00  +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 24) 

 

10:30 + Jerzy Sarna 

 

16:00 +  ojciec Stanisław w r. śm. Oraz 

matka Anna Glembin 
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Rozważanie VI  

O POBUDKACH DO CNOTY MIŁOSIERDZIA 

"Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was 

czyste". (Łkt 11,41)  

 

Zbawiciel zalecając uczynki miłosierdzia podaje odpowiednie pobudki, spośród których na 

uwagę zasługuje ta, że przez tę cnotę stajemy się narzędziem i naśladowcami miłosierdzia 

Bożego, za co nas czeka nagroda w tym życiu, a przede wszystkim w życiu przyszłym. Bóg 

miłosierny nie równo rozdziela swe dary: jednym daje więcej, a innym mniej. Jedni się 

rodzą w dostatkach, a inni w ubóstwie. Jedni są obdarowani wielkimi zdolnościami, a inni 

mniejszymi. Są i tacy, którzy nie mają zdolności - a nawet pozbawieni są zdrowych 

zmysłów. Nie zawsze rodzice są powodem tego upośledzenia, jak to wynika z odpowiedzi 

Pana Jezusa na pytanie: "�Kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?� 

Jezus odpowiedział: �Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na 

nim objawiły sprawy Boże�" (J9,2-3). Bóg chce, by jedni ludzie okazywali miłosierdzie 

drugim i zastępowali im niejako miłosierdzie Boże na ziemi, by hojniej obdarzeni dzielili się 

z uboższymi, mocniejsi opiekowali się słabszymi, szczęśliwsi nieśli pociechę cierpiącym, 

słowem, by wszyscy, połączeni węzłem braterskiej miłości, tworzyli jedną kochającą się 

wzajemnie rodzinę.  

Bóg pragnie, byśmy uznawali, że wszystko, co mamy w porządku przyrodzonym, wzięliśmy 

od Boga i że mamy spłacać daninę wdzięczności za to mniej obdarowanym i uboższym 

braciom naszym - byśmy w ten sposób byli narzędziem miłosierdzia Jego i sprowadzali 

błogosławieństwo na ziemię.(...) Dał nam tego przykład Syn Boży, który dla nas nędznych 

stał się Miłosierdziem, dla nas głodnych Chlebem żywota, dla nas spragnionych źródłem 

łaski, dla nas chorych lekarstwem, a nawet dla nas ubogich "będąc bogatym stał się(...) 

ubogim, aby(...) ubóstwem swoim ubogacić" (por. 2Kor 8,9). Jak my za to odwdzięczymy 

się Panu? On sam niczego od nas nie potrzebuje. Za to w osobie ubogiego wyciąga do nas 

rękę po jałmużnę, w osobie chorego wygląda od nas ulgi, w osobie smutnego i 

zrozpaczonego oczekuje pociechy, w osobie nieumiejętnego pragnie pouczenia, w osobie 

wątpiącego - rady, bo wszakże On sam powiedział: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z 

tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).(...)  

 

Jaki to wielki zaszczyt zastępować Boga na ziemi w świadczeniu Jego miłosierdzia i 

wyprowadzaniu braci naszych z nędzy oraz w usuwaniu ich braków fizycznych lub 

moralnych! Jakie to wielkie wyróżnienie, że Bóg pozwala nam naśladować Siebie pod tym 

względem (...). Jakie to dla nas szczęście, że Bóg w tak łatwy sposób pozwala nam 

odpokutować za grzechy nasze i wysłużyć sobie nagrodę wieczną! Zważywszy to wszystko, 

któż by się jeszcze ociągał z świadczeniem uczynków miłosiernych bliźniemu?!  

Uczynki miłosierdzia sprowadzają nam wszelkie dobra doczesne i wieczne, przyrodzone i 

nadprzyrodzone. (...)  

 

Gdy św. Marcin z Tours (+ około 400),jako katechumen i żołnierz, spotkał u bramy miasta 

Amiens żebraka ubranego bardzo nędznie, tknięty litością dał mu połowę opończy 

żołnierskiej. Następnej nocy ujrzał we śnie Chrystusa, odzianego częścią płaszcza 

podarowanego żebrakowi, który do otaczających Go Aniołów mówił: "To Marcin okrył Mię 

swoim płaszczem". Przyjąwszy chrzest wystąpił z szeregów, był akolitą u św. Hilarego w 

Poitiers, a później przebywał w pustelni na wyspie pod Genuą, a następnie w r. 371 został 

biskupem w Tours, gdzie zasłynął cnotami i po śmierci zaliczony został do liczby świętych. 

Mnóstwo kościołów wzniesiono pod jego wezwaniem: stał się wzorem miłosierdzia i 

dowodem nagrody Boga za miłosierne uczynki. Nasz rodak św. Jan Kanty, profesor 

Akademii Krakowskiej,(+1473 r.) był mężem modlitwy, umartwienia i miłosierdzia 

względem ubogich. Biedakom wszystko oddawał, wracał nieraz boso z miasta, gdyż 

obuwie darowywał ubogim. Uczynki miłosierne co do ciała przewyższał jeszcze uczynkami 

co do duszy. Bezustannie modlił się za grzeszników, pokutował za nich, a już 

szczególniejszą miłością otaczał uczącą się młodzież. W nagrodę za cnotę miłosierdzia Bóg 

obdarzył go szczególnymi łaskami w tym życiu, a po śmierci został kanonizowany (w r. 

1767) i wyjednuje u Boga liczne łaski tym, którzy się uciekają do jego pośrednictwa. 

Abraham, kierowany miłosierdziem, zaprasza i ugaszcza w swoim namiocie trzech 

nieznajomych przechodniów: "Ujrzawszy ich, podążył od wejścia na ich spotkanie. A 

oddawszy im pokłon do ziemi, - mówi Pismo Święte - rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie 

życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć 

sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście 

się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej". Jak hojnie Bóg nagrodził go za ten czyn miłosierdzia: 

obdarzył go synem, którego przez długie lata z upragnieniem wyglądał: "O tej porze za rok 

znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna". (Rdz 18,2-5.10).  

 

Oto nagroda dla tych, którzy na ziemi zastępują Boga miłosiernego i naśladują Go w 

spełnianiu uczynków miłosiernych względem bliźnich.(...)  

 

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

Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 182-188) 

 


