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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

(Iz 43,16-21); (Ps 126,1-2,4-6); (Flp 3,8-14); Akl (J 12,13); (J 8,1-11); 

     Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się 
do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, 
a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 
takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to 
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 
oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem  

po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, pod-
niósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie 
nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, 
wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-
nając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Pa-
nie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - 
Idź, a od tej chwili już nie grzesz.                 J 8,1-11 

KOMENTARZ 
      Główną bohaterką z dzisiejszej ewan-
gelii  jest kobieta, która prowadziła w mie-
ście życie grzeszne. Jej grzech był pu-
bliczny. To nie była kobieta, która miała 
jakiś pokątny romans z mężczyzną na 
boku, ona była doświadczoną profesjona-
listką, dobrze znaną lokalnym mieszkań-
com. Jej grzech nie urósł od razu do tak 
wielkiej rangi. Każdy nasz grzech, który 
się pojawia ma swoją bardzo konkretną 
historię i uwarunkowania decyzji, które 
często wyrażamy na oślep, nie zdając so-
bie sprawy ze skutków, które mogą się fa-
talnie odbić na naszej sferze duchowej. Z 
każdego grzechu, który zapuścił w nas 
swoje  korzenie można by ułożyć opowia-
danie. Grzech trzeba wyrwać z korze-
niem, a nie tylko delikatnie go obstrzyc. W 
przeciwnym razie będzie odrastał i zara-
żał nasz umysł, duszę i ciało. Każdy 
grzech, nawet ten najmniejszy ma na celu 

przewrócić nasze życie. Nie od razu, ale 
pośrednio. Diabeł jest bardzo cierpliwy i 
inteligentny. Podsuwa nam często takie 
przynęty, które połykamy nie czując, że 
jest w nich ukryta trutka, która bardzo po-
woli będzie nas osłabiać. Jest to tzw. 
wstęp do grzechu, który może się sfinali-
zować w naszym życiu nawet za dziesięć 
lat. Grzech trzeba starać się umieć wy-
przedzić, to znaczy przewidzieć jego 
skutki, ale też mieć świadomość, że zło 
tylko na początku chce być dla nas życz-
liwe. Diabeł jest najbardziej zatroskanym 
opiekunem grzechów, ale tylko wtedy 
gdy je nam podsuwa. Później bardzo czę-
sto one stają się opiekunami naszej zmy-
słowości i cielesności, wchodząc w mo-
zaikę naszego serca, na której są różne ko-
lory. Niestety wśród nich jest również 
ciemny punkt. To moja wina za zło, które 
uczyniłem.                              Ks. Wojciech                                          
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BÓG PRZEBACZAJĄCY 
         Mówiono o pewnej starej kobiecie z wioski, że miewa cudowne widzenia. Miejscowy ksiądz 
zażądał na to dowodu: "Ujrzawszy Boga, poproś Go, by powiedział ci moje grzechy, które tylko 
Jemu są znane. To będzie wystarczający dowód"  Miesiąc później, kobieta wróciła i ksiądz zapytał, 
czy Bóg znów się jej objawił. Odpowiedziała, że tak.  - "Czy zadałaś Mu pytanie?". - "Tak".  - "I co 
odpowiedział?". Rzekł: - "Powiedz swemu kapłanowi, że zapomniałem jego grzechów".  Czy moż-
liwe jest, aby wszystkie straszne rzeczy, które uczyniłeś, zostały zapomniane przez wszystkich - 
oprócz ciebie?                                                                                                                                    B. Ferrero 

 ZASŁONIĘTY KRZYŻ   
      Piąta niedziela Wielkiego Postu wpro-
wadza nas w pasyjny wymiar tego okresu. 
Dziś naszą uwagę zwraca fakt, że nie wi-
dzimy krzyża – jest zasłonięty. W liturgii 
Kościoła od XI wieku utrwalił się zwyczaj, 
kiedy to w wielu świątyniach zasłaniano 
całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygo-
towania do świąt paschalnych. Zasłona ta 
była symbolem żalu i pokuty, którym od-
daje się człowiek podczas Wielkiego Postu. 
W XIII wieku pojawił się zwyczaj zasłania-
nia krzyży na czas rozważania Męki Pań-
skiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże 
bardzo często były złocone i wysadzane 
perłami, a Chrystus był ukazywany jako 
Zwycięski Zmartwychwstały Pan, przysła-
niano je ze względu praktykę umartwiania 
swojego wzroku (swego rodzaju post dla 
oczu). Dziś zasłaniamy krzyż, aby zatęsk-
nić za widokiem Jezusa ukrzyżowanego; 
aby w Wielki Piątek, gdy uroczyście zosta-
nie odsłonięty, móc na nowo na Niego 
spojrzeć i Nim się zachwycić. Dlatego już 
dziś, mając przed oczami zasłonięty krzyż 

zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, 
który chce się nam na nowo ukazać.  Zasła-
nianie krzyży ma także pewien aspekt psy-
chologiczny. To, na co patrzy się codzien-
nie, powszednieje i przestaje oddziaływać. 
Podobnie możemy powiedzieć o krzyżu. 
Nie zwracamy na niego uwagi, chociaż za-
wieszony jest w kościele, w naszych do-
mach. Dopiero, gdy się go zasłoni, spo-
strzega się brak tego znaku naszej wiary 
i zbawienia. Kościół pragnie w ten sposób 
przypomnieć, że święta wielkanocne już są 

blisko i trzeba 
za Chrystusem 
nieść krzyż wła-
snego życia. Bez 
Chrystusa i Jego 
siły, krzyża co-
dzienności nie 
udźwigniemy. 
 
 
 
Diakon Maciej 

        MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W sobotę (13 IV) przypada Dzień Fatim-
ski. Całodzienna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu od 8.30 do 17.30. Msza Święta, któ-
rej przewodniczył będzie ks. kan. Tyberiusz 

Kroplewski, dyrektor wydziału katechetycz-
nego Archidiecezji Gdańskiej oraz proboszcz 
parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie, o 
godz. 18:00. Po Mszy Świętej modlitwa ró-
żańcowa.  

2. W Wielkim Poście zapraszamy na: 

• Jutrznie prowadzone przez Drogę 
Neokatechumenalną - od poniedziałku 
do piątku o godz. 5.35 w salce na chórze; 

• Adorację Najświętszego Sakramentu 
z Lectio Divina z niedzielnej Ewangelii - 
w czwartki o godz. 19.30; 

• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 
7:30, 18:30 i 19.30, a dla dzieci o godz. 
16:30; 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 
17:00. Kazania pasyjne w tym roku głosi 
ks. dk. Maciej Świgoń. 

3. Msze święte w tym tygodniu: 

• Z modlitwą o uzdrowienie pod prze-

wodnictwem o. Teodora Knapczyka 

we wtorek (9 IV) o godz. 18.00. Tego 

dnia nie będzie Mszy świętej o godz. 

19.00; 

• Zbiorowa za zmarłych w czwartek 

(11 IV) o godz. 18.00. Intencje można 

składać w zakrystii i biurze parafial-

nym; 

• Dla chorych i ich rodzin w sobotę (13 

IV) o godz. 10.00. Po Mszy świętej spo-

tkanie w sali parafialnej. 

4. Spotkanie dla ministrantów w sobotę (13 

IV) o godz. 11:00 w zakrystii. Spotkanie obo-

wiązkowe. 

5.  Spotkanie scholii parafialnej we wtorek 

o godz. 19.15 w salce młodzieżowej. 

6. Za tydzień (14 IV) Niedziela Męki Pań-

skiej,  czyli tzw. Niedziela Palmowa. 

W piątek na godz. 11:00 do sali parafialnej za-

praszamy wszystkich chętnych do przygoto-

wania palm, które będą sprzedawane w 

przyszłą niedzielę. Dochód ze sprzedaży 

palm zostanie przeznaczony dla potrzebują-

cych na godne przeżycie świąt wielkanoc-

nych. 

7. Dzisiaj przed kościołem wolontariusze 
ubrani w żółte koszulki zbierają ofiary na 
utrzymanie trójmiejskich hospicjów. W po-
dziękowaniu każdemu darczyńcy przekażą 
żonkila – kwiat symbolizujący nadzieję. 

8. Ofiary złożone na tacę w przyszłą nie-

dzielę (14 IV) będą przeznaczone na cele in-

westycyjne.  

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-
dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave Ma-

ria. 
Jest już dostępny najnowszy numer miesięcz-
nika u Pani Fatimskiej. W kwietniowym nu-
merze znajdują się artykuły min. o: Ekstre-
malnej Drodze Krzyżowej, o św. Pawle z Teb, 
o Bożych Posłańcach oraz na temat akcji „Słu-
dzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. W 
najnowszym numerze znajduje się także pro-
pozycja obrzędu śniadania wielkanocnego 
oraz do każdego egzemplarza dołączone 
piękne rozważania Drogi Krzyżowej. Naszą 
gazetkę parafialną można nabyć u ministran-
tów przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii. 
Cena czasopisma to minimum 2 zł. Serdecz-
nie zapraszamy do zakupu. 

10. Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu Na-
szych drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budow-
niczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: 
Annę Kotwicką (l. 75) z ul. Pomorskiej, 
Krzysztofa Wierzbickiego (l. 82 ) z ul. Pomor-
skiej, Bogumiłę Kić (l. 71) z ul. Pomorskiej, 
Annę Wierzchowską (l. 77) z ul Subisława 
oraz zmarłych z naszych rodzin: wieczny od-
poczynek racz im dać Panie. 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 08 KWIETNIA 2019 R.  

7.00 
† Barbara Jamroz (katechetka) i za zmarłych uczniów o dar nieba, a dla żyjących uczniów o Boże 
błogosławieństwo 

8.00 † Jan Zaborowski – miesiąc po pogrzebie 

18.00 O życie wieczne dla Stanisława (m) i Aliny 

19.00 † Wanda w 2. rocznicę śmierci i za zmarłych z obojga stron 

WTOREK, 09 KWIETNIA 2019 R. 

7.00 † Romuald Bobkiewicz (Msza od rodziny Bućkowskich) 

8.00 † Grażyna Barbara Orłowska – miesiąc po pogrzebie  

18.00 
1) O łaskę umocnienia wiary i zdrowie dla Lucyny i Andrzeja oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
2) † z rodziny Jaśkiewiczów, Psujów, Hajdasów i Hoszowskich 

ŚRODA, 10 KWIETNIA 2019 R. 

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 
Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
wnuka i jego rodziców 

18.00 † Stefan Wysocki w 24. rocznicę śmierci oraz żona Janina 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Antoniego 
z okazji 17. urodzin  

CZWARTEK, 11 KWIETNIA 2019 R. 

7.00 † Jadwiga, Paweł, Leokadia i Leon 

8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o wstawiennictwo św. Rity 

18.00 
1) † Msza święta zbiorowa za zmarłych 
2) O dary Ducha Świętego, dar mądrości dla Macieja i jego rodziny  

19.00 † Krystyna Litwinowicz w 7. rocznicę śmierci oraz Zdzisław 

PIĄTEK, 12 KWIETNIA 2019 R.   

7.00 † Genowefa w 18. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

8.00 † Wojciech i Kazimierz oraz wszystkie ofiary Katynia w 79. rocznicę zbrodni 

18.00 
1) Helena Sosnowska w 1. rocznicę śmierci  
2) † Tadeusz Alenowicz w 20. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice 

19.00 † Władysław Andrzej Baranowski w 8. rocznicę śmierci 

SOBOTA, 13 KWIETNIA 2019 R.  
DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Daniel Dąbrowski – miesiąc po pogrzebie 

8.00 
1) † Małgorzata Walkiewicz w 10. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice 
2) † Eugeniusz w 2. rocznicę śmierci  

10.00 Msza święta dla chorych 

18.00 
1) O przebaczenie grzechów, miłosierdzie i błogosławieństwo Boże, opiekę MBF dla rodziny Spalińskich   
2) † Zofia Ciechanowicz  
3) † pomordowani w Katyniu oraz Piotr Szajda  

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 
14 KWIETNIA 2019 R.  

6.30 O łaskę zdrowia dla Pawła 

8.00 † Rodzice: Marianna i Józef Bargłowscy, brat Robert, bratowa Hanna 

9.30 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Teodora z okazji urodzin 

11.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego dla Artura z okazji 14. 
urodzin  

12.30 
1) Za parafię  
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Estery z okazji 1. urodzin 

14.00 
Dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Małgorzaty i Edwarda z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę MBF dla całej rodziny  

18.00 † Jerzy Modrzejewski, Jan Czerwiński, Jan Żołędziewski oraz za wszystkich zmarłych z tych rodzin 

19.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF oraz o potrzebne łaski dla Dominiki z okazji urodzin 
 


