
 
 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

5 czerwca 2022 r. 

 

1. Dzisiaj o 14.15 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca połączone z 

koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem czerwcowym. Po 

nabożeństwie spotkanie IV Róży w salce na plebanii w celu wyboru nowej 

zelatorki. 

2. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, do której 

przygotowywaliśmy się przez nowennę.  

3. W liturgii kończy się okres wielkanocny. Do przyszłej niedzieli trwa 

wynikający z przykazań kościelnych czas spowiedzi i komunii świętej 

wielkanocnej.  

4. W tym tygodniu przypada: jutro święto Maryi – Matki Kościoła w środę 

św. Jadwigi Królowej, czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 

Kapłana, w sobotę św. Barnaby Apostoła. Wszystkim jubilatom i solenizantom 

składamy najserdeczniejsze życzenia. 

5. We wtorek i środę biuro parafialne nieczynne! 

6. W sobotę 4 czerwca o 4.30 wyruszy spod kościoła tradycyjna pielgrzymka 

do Wejherowa na odpust Trójcy Świętej. Powrót we własnym zakresie. 

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” 

i nasz parafialny biuletyn.  

8. W przyszła niedziele kolekta budowlana. 

Ks. Sławomir Jan Skoblik – proboszcz 

Zapowiedzi przedślubne: 

 

Kamil Tarnowski, kawaler z Chłapowa i  

Ewa Makowska, panna z Pucka 

 

Jacek Andrzej Kuc, kawaler z Redy i  

Karolina Celina Jeka, panna z Chłapowa 

 

Poniedziałek 6 Czerwca 

NMP Matki Kościoła 

 

17:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 

25) 

 

18:00 + Maria Hintzke 

 

Wtorek 7 Czerwca 

 

17:00 + Ks. Wiesław Wett w r. śm. Od 

II Róży Różańcowej 

 

18:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 

26) 

 

 

 Środa 8 Czerwca 

św. Jadwigi Królowej 

 

07:00 - w intencji córki z ok. 18 

urodzin z prośba o Boże błog. i opiekę 

Maryi 

 

17:00 +  rodzice: Juliusz, Joanna 

Potrykus, mąż Paweł Behmke  
 

18:00 + Gertruda Hincke (gregoriańska 

27) 

 

Czwartek 9 Czerwca 

Jezusa Chrystusa 

Najwyższego Kapłana 

 

08:45 +  Zbigniew Bolda 

 

17:00 + Ks. Wiesław Wett w r. śm. 

 

18:00 +  Gertruda Hincke (gregoriańska 

28) 

Piątek 10 Czerwca 

 

17:00 +  Julianna Jeka w r. śm. 

 

18:00 +  Gertruda Hincke 

(gregoriańska 29) 

 

Sobota 11 Czerwca 

św. Barnaby 

 

16:00 - ślubna 

 

17:00 +   Gertruda Hincke 

(gregoriańska 30) 

 

18:00 +  Anna 21 r. śm., Stanisław i 

Stefania Nowik 

 

Niedziela  12 Czerwca 

Trójcy Świętej 

 

08:00  + Stolarscy: Józef, Marta, 

Edmund 

 

10:30 +  Kamil Styn w r. śm. 

 

16:00 +  Ewa Egert w r. śm. 
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Rozważanie VII  

 

O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA  

 

"Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,(...) nie utraci 

swojej nagrody". (Mt 10,42)  

 

Różne są potrzeby bliźnich naszych, różne braki, które winniśmy w miarę możliwości 

usuwać pomagając im uczynkami miłosiernymi.(...)  

 

Do pierwszych niezbędnych potrzeb człowieka należy pożywienie, mieszkanie, ubranie 

oraz pomoc w chorobie i nieszczęściu. Kto jest tych rzeczy z jakiegokolwiek powodu 

pozbawiony, narażony jest na utratę zdrowia, a czasami i życia. Dlatego katechizm 

wymienia siedem uczynków miłosiernych co do ciała bliźniego i zobowiązuje chrześcijan 

do ich praktykowania, a mianowicie: łaknącego nakarmić, pragnącego napoić, nagiego 

przyodziać, podróżnego w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów wspierać i 

umarłych pogrzebać.  

 

Obowiązek pełnienia tych uczynków wypływa z Pisma Świętego, które nakazuje przede 

wszystkim zaopatrywać bliźniego potrzebującego w pożywienie, ubranie i mieszkanie; 

św. Paweł w liście do Koryntian tak mówi: "Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z 

pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i 

aby nastała równość" (2Kor 8,14).  

 

Jeżeli chodzi o stosunek do chorych, to wzorem dla nas jest Pan Jezus, który ich 

szczególnie miłował, starał się być przy nich, chętnie ich dopuszczał do Siebie i miłość 

swą okazywał im czynem. Są to bowiem nieszczęśliwi bracia nasi, nieraz pozostający bez 

należytej opieki, bez pomocy lekarzy, a przede wszystkim potrzebujący opieki duchowej, 

pociechy, ufności w miłosierdzie Boże, jakiej sami wzbudzić w sobie nie potrafią, oraz 

przygotowania i przysposobienia do przyjęcia ostatnich Sakramentów. W prywatnej 

rozmowie serdecznej przy odwiedzaniu chorego można zdziałać bardzo wiele. Nie 

można zbytnio tej sprawy ułatwiać ani upraszczać pośpieszną wizytą i hałaśliwym 

gadaniem, milczącym załamywaniem rąk i poważnym grymasem na twarzy. Należy przez 

słowa współczucia i pociechy, przez przykład życia, wiary, cierpliwości i ducha 

apostolskiego pomóc choremu do zbawienia, pomóc również jego otoczeniu, a czasami i 

wesprzeć materialnie. (...)  

 

Do chorych można przyrównać więźniów, którzy również potrzebują opieki i wsparcia. 

Pożyteczną byłoby rzeczą zorganizować, gdzie można, specjalne patronaty nad 

więźniami, którzy nieraz są niewinni, a nie mają możliwości obrony i udowodnienia swej 

niewinności.(...) Dziś w dobie panowania nienawiści rozlega się hasło, wielkie wołanie o 

miłość człowieka do człowieka. otóż tej miłości trzeba koniecznie przy świadczeniu 

uczynków miłosierdzia, które z miłości muszą wypływać. Prawdziwa miłość 

chrześcijańska będzie najlepszą nauczycielką i przewodniczką w okazywaniu pomocy 

głodnym i spragnionym, odzianym w łachmany, podróżnym, a przede wszystkim chorym 

i więźniom. "Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co 

cierpią, bo i sami żyjecie w ciele" (Hbr 13,3). "Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, 

abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą 

pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości" (Ef 4,1-2) - 

wzywa Apostoł narodów.(...)  

 

Trzeba szanować i kochać potrzebujących pomocy, bo oni są nie tylko dziećmi Bożymi i 

członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego, ale nadto naszymi dobrodziejami, 

albowiem przyczyniają nam zasług i modlą się za nami.(...) Mamy pomagać, ile kto 

może, jak mówi Pismo Święte: "Z tego, co masz, według twojej zasobności dawaj 

jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z 

małego!" (Tob 4,8). Należy przy tym pamiętać o czystej pobudce: z miłości ku Bogu, 

który w postaci ubogiego prosi o jałmużnę; dla naśladowania również miłosierdzia 

Zbawiciela. (...)  

 

Nie tylko trzeba dawać jałmużnę, ale należy odwiedzać ubogich wstydzących się żebrać; 

pieniądz bowiem nie ma ust, ani serca, nie przemówi, nie pocieszy, nie poradzi, a 

tymczasem biedny pragnie współczucia, ulgi i porady. (...)Do miłosierdzia trzeba 

zaprawiać młodzież, jak to czynił św. Józef Cotolengo, kanonizowany w 1934r., który 

majac lat pięć mierzył kijem długość i szerokość pokoju, na pytanie, co robi, 

odpowiedział: "Muszę wiedzieć, ile ten pokój pomieści łóżek dla chorych".  

 

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

Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 189-196) 


