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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
(Joz 5, 9a. 10-12); (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7); (2 Kor 5, 17-21); Akl (Łk 15, 18); (Łk 15, 1-3.11-32);

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc:
"Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich
rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między
nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie,
i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy,
a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi
żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z
twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprze-

ciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn
rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i
wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich
sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go,
co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił,
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz
on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie
dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje,
do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z
tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.
Łk 15, 1-3.11-32

KOMENTARZ
Dzisiejsza ewangelia przypomina nam, do
jakiego epicentrum w życiu najczęściej wracamy. Każdy z nas tęskni za różnymi rzeczami, osobami, chwilami, ale najbardziej potrzebujemy miłości, akceptacji, zrozumienia,
bliskości i pocieszenia, które najbardziej wyraża Boże Miłosierdzie. Wszyscy jesteśmy
Jego dłużnikami. Gdyby nie ono, nie wiadomo gdzie bylibyśmy dziś i jak wyglądała-

by nasza kondycja duchowa. To co daje siłę
naszej codzienności ukryte jest w Bożym Miłosierdziu Ojca, który niezależnie od tego
gdzie jesteśmy i jak bardzo oddaliliśmy się
od Niego namaszcza nas swoim przebaczeniem. Bóg nie daje nam siebie z litości, ale z
miłości ku nam. Jest zakochany w naszym
sercu, bardziej niż my w sercach tych, których tylko po ludzku kochamy. Ks. Wojciech
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BRAMA
Istnieje słynny obraz, który przedstawia Jezusa, znajdującego się w ciemnym ogrodzie.
W lewej ręce dźwiga lampę, która rozjaśnia ciemność, prawą puka w potężne i mocne drzwi.
Kiedy przedstawiono ten obraz po raz pierwszy na wystawie, jakiś zwiedzający zwrócił malarzowi uwagę na pewien dziwny szczegół. W pana obrazie jest błąd. Drzwi nie mają klamki.
Nie ma żadnego błędu – odpowiedział malarz, to są drzwi do ludzkiego serca. Otwierają się
jedynie od wewnątrz.
B. Ferrero

NIEDZIELA LAETARE
Czwarta niedziela Wielkiego Postu
nazywana jest niedzielą Laetare, czyli
niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi
od słów antyfony na wejście: Raduj się
Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy
byliście smutni, weselcie się i nasycajcie
u źródła waszej pociechy. Źródłem naszej pociechy i radości jest Jezus Chrystus - Światło, które oświeca ludzkie
drogi i które wyprowadza człowieka z
ciemności grzechu. To wezwanie do radości może wydawać się czymś niezwykłym, jeśli popatrzymy, że jesteśmy na
półmetku Wielkiego Postu. A jednak –
w czasie pokuty słyszymy wezwanie do
tego, by się radować. Kościół odpowiada na to wołanie. W dzisiejszej
Ewangelii słyszymy przypowieść o miłosiernym Ojcu, który nie potępia tych,
którzy pogubili się na drogach swojego
życia. Ta przypowieść jest dla nas zachętą do tego, byśmy nie bali się stanąć

przed obliczem Boga - Ojca, który nas
kocha takimi, jakimi jesteśmy naprawdę
– słabych i grzesznych, wciąż upadających. Potrzeba tylko byśmy w prawdzie
i szczerości wyznali, jak marnotrawny
syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie (..). Bóg zawsze z
otwartymi ramionami oczekuje na nasze nawrócenie i przygarnia nas w
swoim miłosierdziu. Dziś kapłan
ubrany jest w ornat koloru różowego. W
okresie Wielkiego Postu używa się szat
fioletowych, które w jasnym świetle wydają się być różowe. Podobnie jest z Kościołem, który oczekuje przyjścia Zmartwychwstałego Pana i
Jego Światłości. Różowy ornat używa się
także w III niedzielę
Adwentu w tzw. niedzielę Gaudate.

MYŚL NA TYDZIEŃ
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Diakon Maciej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne, które prowadzi ks. kan. dr Krystian
Kletkiewicz, dyrektor wydziału duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej.
Plan rekolekcji:
• Dzisiaj nauki rekolekcyjne podczas każdej
Mszy świętej;
• Msza Św. z nauką dla dorosłych – w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9:00; 18:00 i
19:30. Młodzież zapraszamy na nauki o 19.30;
• Spowiedź – w poniedziałek, wtorek i środę
od 8:30 i od 17:30.
W trakcie rekolekcji nie będzie Mszy świętej o
godz. 8.00 i 19.00. Intencje tych Mszy zostaną
odprawione o godz. 9.00 i 19.30

4. W poniedziałek (1 IV) o godz. 13.00 spotkanie
wspólnoty ochotników cierpienia w sali parafialnej.
5. Zapraszamy na Mszę świętą w intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas w poniedziałek (1 IV) o godz.
18.00. Po Mszy świętej spotkanie w sali parafialnej.
6. Zapraszamy na Adoracje Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem w poniedziałek (1 IV) do kaplicy po zakończeniu Mszy świętej rekolekcyjnej.

7. Zapraszamy na wspólne wyjście do kina na film
pt. Miłość i Miłosierdzie. Jest to dokument fabularyzowany o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i
niedawno ujawnione dokumenty, które rzucają nowe
światło na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Analiza na2. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne ukowa przeprowadzona w filmie dowodzi, że Faustyna rzeczywiście ujrzała Pana Jezusa. Zbiórka
kwietnia:
przed kościołem w czwartek (4 IV) o godz. 18.30 Za• I czwartek miesiąca - Wystawienie Najpisy w zakrystii u ks. Wojciecha.
świętszego Sakramentu i modlitwa o powołania o godz. 17.00; Msza Święta za kapłanów i o 8. II wspólnota neokatechumenalna z Żabianki,
podczas uroczystej liturgii z naszym biskupem, Wiepowołania kapłańskie o godz. 18:00;
• I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 7:00 i sławem Szlachetką, została posłana by odwiedzać
mieszkańców naszej parafii, aby dawać świadectwo
od godz. 16:00. Msza Święta dla dzieci o godz.
swojej wiary i modlić się razem z tymi, którzy ich
17:00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe o godz.
przyjmą.
7.30 i 18.30;
• I sobota miesiąca – różaniec wynagradza- 9. W sobotę (6 IV) na godz. 10.00 zapraszamy na
jący NSM o godz. 7:30, Msza Święta wynagra- wykład nt. „Styl życia a zdrowie” do domu opieki
„Złota Jesień”.
dzająca o godz. 8:00, a po niej pierwszosobotnie
rozważanie. Tego dnia kapłani odwiedzą swo- 10. Dzisiaj po Mszy świętej będzie można złożyć
ich chorych z posługą sakramentalną. Ks. An- ofiary do puszek na działalność Parafialnego Zespołu
drzej swoich chorych odwiedzi wyjątkowo w Caritas. Ofiary będą przeznaczone wsparcie rodzin, a
szczególnie samotnych matek opłaceniem obiadów w
czwartek (4 IV).
szkołach oraz realizowaniu recept dla starszych osób.
3.
W Wielkim Poście zapraszamy na:
Przypominamy, że potrzebę pomocy można zgłosić
• Jutrznie prowadzone przez Drogę Neokate- w każdy poniedziałek od 16.00 do 17.30 w sali parachumenalną - od poniedziałku do piątku o fialnej.
godz. 5.35 w salce na chórze;
11. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę (7 IV)
• Adorację Najświętszego Sakramentu z Lectio
będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
Divina z niedzielnej Ewangelii - w czwartki o
12. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Niegodz. 19.30;
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 7:30, dziela, biuletyn parafialny Ave Maria.
18:30 i 19.30, a dla dzieci o godz. 16:30;
13. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Naszych
• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17:00. Ka- drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budowniczych i dozania pasyjne w tym roku głosi ks. dk. Maciej brodziejów naszego kościoła oraz zmarłych z naszych
Świgoń.
rodzin: wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
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INTENCJE MSZALNE
7.00
9.00

PONIEDZIAŁEK, 1 KWIETNIA 2019 R.
O rozwiązanie trudnych spraw zawodowych, naukowych i osobistych Iwony

17.00

† Edward Witkowski
1) W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
2) O zdrowie, ulgę w cierpieniu i opiekę MBF dla Marii
† Jan Łukjanow w 35. rocznicę śmierci
WTOREK, 2 KWIETNIA 2019 R.
O szczęśliwe rozwiązanie dla Ilony oraz Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBF dla Ilony i
Łukasza
† Mieczysław Bartosiak w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
† Rodzice: Jan w 38. rocznicę śmierci oraz Joanna, Janina, Gertruda, Elżbieta, Scholastyka
1) † Edmund Łangowski w 2. rocznicę śmierci
2) O dary Ducha Świętego: dar mądrości dla Macieja i jego rodziny
ŚRODA, 3 KWIETNIA 2019 R.
† Antoni i Justyna Ochylski
† Rodzice: Stefania i Kazimierz
† Tadeusz
† Daniela w 1. rocznicę śmierci
CZWARTEK, 4 KWIETNIA 2019 R.
I CZWARTEK MIESIĄCA
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agaty z okazji 39. urodzin
W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity
1) O powołania kapłańskie
2) O łaskę zdrowia dla Anny i siłę dla Jej rodziny
1) † Emil Gazda (od bratanicy Anny z rodziną)
2) † Tomasz Piechowski
PIĄTEK, 5 KWIETNIA 2019 R.
I PIĄTEK MIESIĄCA
† Tadeusz Kaniecki w 2. rocznicę śmierci oraz Mirosława (k) i Piotr
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie Je spotykają w Najświętszym
Sakramencie
† Henryk Sulima w 12. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Sulimów

18.00

† Edward Tesar

19.00

7.00

† Eugenia w 11. rocznicę śmierci, Wacław w 20. rocznicę śmierci oraz dziadkowie z obojga stron
SOBOTA, 6 KWIETNIA 2019 R.
I SOBOTA MIESIĄCA
† Grzegorz w 40. rocznicę śmierci oraz Agnieszka

8.00

Msza święta wynagradzająca

18.00
19.00
7.00
9.00
18.00
19.00
7.00
9.00
18.00
19.00

7.00
8.00
18.00
19.00

7.00
8.00

15.00

Wspólnota rodziców po stracie dziecka

18.00

† Helena, Czesława (k), Zefiryna, Franciszek, Feliks, Marian

19.00

† Zmarli z rodziny: Jan, Łucja oraz Franciszek i Marianna Nowak
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 KWIETNIA 2019 R.
† Jerzy i rodzice
1) Żywy Różaniec
2) Dziękczynna za kapłanów i wszystkich, którzy modlili się za Bernadetę i jej rodzinę w czasie choroby
prosząc o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla nich
† Rodzice: Maria i Tadeusz
† Jarosław i Edmund oraz rodzice: Helena i Edmunda
1) Za parafię
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Agaty i Roberta oraz córeczki Laury
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz zdrowie dla Urszuli i Bolesława
Wicherów z okazji 45. rocznicy ślubu
† Jakub Mazur w 13. rocznicę śmierci
† Kazimierz Pietruszko, Stanisława (k) i Kazimierz Kabała

6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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