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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA 
(Dz 14, 21b-27); (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13); (Ap 21, 1-5a); (J 13, 34); (J 13, 31-33a. 34-35); 

    Po wyjściu Judasza z wieczernika Je-
zus powiedział: ”Syn Człowieczy został 
teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg 
uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim 
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w 
sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, 
jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie 
Mnie szukać, ale jak to Żydom powie- 

działem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja 
idę, wy pójść nie możecie. Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; że-
byście i wy tak się miłowali wzajemnie. 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miło-
wali”.                                     J 13, 31-33a. 34-35 

KOMENTARZ 
        Pan Jezus dziś w ewangelii zacho-
wuje się tak jakby chciał nam zostawić 
testament. Chrystus mówi, że daje nowe 
przykazanie. To tak jakby chciał ogłosić 
coś zupełnie nowego i najważniejszego. 
To nowe przykazanie nie jest tylko ja-
kimś krótkim załącznikiem czy jakimś 
ozdobnym znaczkiem do całej nauki, 

jaką nam Chrystus pozostawił ale wy-
pełnieniem.  My niestety tego nowego 
przykazania często nie zauważamy albo 
zauważamy, ale błędnie je rozumiemy. 
Jezus powiedział, że po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, jeśli bę-
dziemy wypełniać moje przykazanie. To 
ma być znak rozpoznawczy dla każdego 
chrześcijanina, który  nie może być tylko 
niedzielnym widzem liturgii odbywają-
cej się w Kościele, tylko tu i teraz, a poza 
nim nic ale prawdziwym świadkiem mi-
łości i prawdy że Chrystus umarł i zma- 

rtwychwstał dla mnie z miłości. Dzisiaj 
Chrystus mówi do każdego z nas zna-
kiem, który Tobie będzie przypominał, 
że Jestem dla Ciebie ważny jest miłość 
wzajemna, czyli to, że będziesz potrafił 
kochać drugiego człowieka. Wydaje się, 
że owa myśl Chrystusa coraz rzadziej 
znajduje zastosowanie w naszych co-

dziennych praktykach. Znacznie waż-
niejszy jest własny czubek nosa, pry-
watny kąt swojego świata i podium, na 
którym może stać tylko „moje osobiste 
ja”. Trzeba to mocno podkreślić, że wza-
jemna miłość katolików - chrześcijan  
przechodzi dziś poważny kryzys du-
chowości. Czy żyjesz przykazaniem mi-
łości Boga i bliźniego? Tak, Jestem miły, 
życzliwy, uśmiechnięty, ale do mo-
mentu, kiedy ktoś nie wejdzie na moje 
podwórko i postawi coś co może do jego 
terenu nie pasować.             Ks. Wojciech 
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TUZIN RÓŻ 
       Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na którym napisano: „od osoby, która Cię 
kocha”. Nie było jednak podpisu. Kobieta nie była zamężna, jej myśl pobiegła więc do mężczyzn jej życia: do 
dawnych sympatii, do nowych znajomych. Może to matka i ojciec? Jakiś kolega z pracy? Zrobiła w myśli listę 
ewentualnych osób. Wreszcie zatelefonowała do swojej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę. Jedno 
zdanie przyjaciółki   nagle podsunęło jej myśl. Powiedz, to ty przesłałaś mi te kwiaty?  - Tak. – Dlaczego? – 
Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy byłaś w czarnym humorze. Chciałam, byś spędziła jeden dzień myśląc o 
wszystkich osobach, które cię kochają.                                                                                                          B. Ferreo 

 KRYZYS WIARY 
         Kryzys wiary zaczyna się zwykle od 
kryzysu więzi. Złe więzi prowadzą do cier-
pienia, zniechęcenia, do krzywd czy wyrzu-
tów sumienia. Bolesne relacje, zwłaszcza z 
bliskimi nam osobami, wynikają zwykle z 
tego, że w którejś fazie życia zaczęliśmy słu-
chać bardziej samych siebie czy innych ludzi 
niż Boga. Poważne rozczarowanie samym 
sobą czy bliźnimi prowadzi do pytań o sens 
życia i do zwątpienia w Boga. Pojawiają się 
wtedy myśli typu: skoro Bóg jest miłością i 
radością, a mnie z jakiegoś względu żyć się 
odechciewa, to może jednak Boga nie ma, a 
moje życie jest dziełem przypadku i niepo-
trzebnym ciężarem? Jeszcze groźniejszy kry-
zys wiary ma miejsce wtedy, gdy myślimy, 
że to Bóg zesłał nam to wszystko, co boli, a 
co w rzeczywistości sami sobie zesłaliśmy na 
skutek naszej słabości czy naiwności, albo na 
skutek wiązania się z ludźmi bardziej niż z 
Bogiem. Postawienie siebie czy drugiego 
człowieka w miejsce Boga to najczęstsza 
przyczyna zerwania więzi z Bogiem i zwąt-
pienia w to, że On jest, że mnie rozumie i 
bezwarunkowo kocha, że mnie szuka i chce 
mi pomóc. Pokonanie kryzysu wiary trzeba  

zacząć od porządkowania więzi z samym 
sobą i z innymi ludźmi. Znam ludzi, którzy 
nie przeżywali nigdy wątpliwości w wierze. 
Sam takich wątpliwości też nie miałem. Moi 
rodzice kochali mnie tak mocno i przypro-
wadzali do Boga tak serdecznie, że od dzie-
ciństwa Jego obecność jest dla mnie bardziej 
oczywista niż moje własne istnienie. Podob-
nie Jego miłość jest dla mnie bardziej oczy-
wista niż miłość, którą okazują mi bliscy i 
przyjaciele. Tak, jak początkiem kryzysu 
wiary jest kryzys w relacji z samym sobą czy 
z drugim człowiekiem, tak ochroną przed 
kryzysem jest troska o to, by nasze relacje 
międzyludzkie wiernie wzorowały się na 
miłości Boga do człowieka. Jezus daje nam 
prostą receptę, która chroni przed kryzysem: 
„Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja pierwszy 
was umiłowałem”. Chcesz chronić się przed 
kryzysem wiary, to kochaj wszystkich, ale 
wiąż się wyłącznie z tymi, którzy też kochają 
i którzy od Jezusa uczą się zasad miłości. Po 
grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy 
zagrożeni i łatwo możemy zejść z drogi bło-
gosławieństwa i Bożej radości. 
                                     Ks. Marek Dziewiecki 

           MYŚL NA TYDZIEŃ     
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Zapraszamy na tradycyjne nabo-

żeństwa majowe na godz. 17.30. 

2. Zapraszamy na konferencję z 

uwielbieniem w poniedziałek (20 V) 

na godz. 20:00 do kaplicy MBF 

3. We wtorek (21 V) o godz. 18.00 ks. 

Andrzej wraz z 11 kapłanami ze 

swojego rocznika w naszym kościele 

będą sprawowali Mszę świętą z oka-

zji rocznicy swoich święceń kapłań-

skich. Zapraszamy do modlitwy.  

4. W środę (22 V) wspomnienie świę-

tej Rity z Cascii. Z tej okazji zapra-

szamy na godz. 20:00 na Mszę świętą 

z nabożeństwem czci św. Rity połą-

czoną z błogosławieństwem róż oraz 

nabożeństwem i ucałowaniem reli-

kwii. Zachęcamy, aby na to spotka-

nie przynieść róże oraz intencje zapi-

sane na kartach w jakich będzie spra-

wowana Eucharystia. Intencje 

można złożyć przed Mszą świętą w 

zakrystii. 

5. Spotkania w tym tygodniu:  

• Rycerzy św. Michała Archanioła w 

poniedziałek (20 V) o godz. 18.30 w 

sali parafialnej; 

• dla młodzieży przygotowują-

cej się do bierzmowania w środę (22 

V) o godz. 16.30 oraz w czwartek (24 

V) o godz. 16.30 w kościele; 

• Semper Fidelis w piątek (24 V) 

o godz. 19.30 w sali parafialnej; 

• Klubu Seniora w sobotę (25 V) 

o godz. 16.00 w sali parafialnej. 

6. Zapraszamy Adorację Najświęt-

szego Sakramentu z Lectio Divina w 

czwartek (23 V) na godz. 19.30 do ka-

plicy MBF.  

7. W niedzielę (26 V) o godz. 11.00 

będziemy uroczystość rocznicy I 

Komunii Świętej. Spotkanie dla ro-

dziców dzieci rocznicowych odbę-

dzie się we wtorek (21 V) w kaplicy 

MBF o godz. 19.30.  

8. Dziękujemy za ofiary złożone w 

zeszłym tygodniu na cele inwesty-

cyjne. Zebraliśmy 9 816 zł. 

Po Mszy świętej będzie można zło-

żyć ofiary do puszek na utrzymanie 

Gdańskiego Seminarium Duchow-

nego, które utrzymywane jedynie z 

ofiar wiernych. 

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 

Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-

fialny Ave Maria. 

10. Polećmy teraz Bożemu miłosier-

dziu Naszych drogich zmarłych: Ks. 

Jerzego, budowniczych i dobrodzie-

jów naszego kościoła, śp. Zofię No-

wak (l. 83) z ul. Rzepichy, którą po-

żegnaliśmy w minionym tygodniu 

oraz zmarłych z naszych rodzin: Do-

bry Jezu a nasz Panie… 



 4 

                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Mateusza Małka z okazji 3. rocznicy święceń kapłańskich  

8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla dziadka Józefa  

18.00 † Stanisława (k) oraz zmarli z rodziny Klichów i Sawickich  

19.00 † Wojtuś w 26. rocznicę śmierci  

WTOREK, 21 MAJA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Andrzeja z okazji 3. rocznicy święceń kapłańskich 

8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Janiny  

18.00 MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KS. ANDRZEJA 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. Piotra 
Beleckiego 

ŚRODA, 22 MAJA 2019 R. 

7.00 † Ewa Baccielli w 2 rocznicę śmierci 

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

18.00 † Leokadia i Zygfryd Kuklińscy oraz Marianna i dziadkowie z obojga stron 

19.00 Dziękczynna za życie, chrzest i wszelkie łaski od Ducha Świętego z prośbą o dalszą Bożą opiekę  

20.00 ŚW. RITA  

CZWARTEK, 23 MAJA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Mateusza z okazji 4. rocznicy święceń kapłańskich 

8.00 
O Boże błogosławieństwo dla Grażyny, Józefa, Justyny, Krystyny, Marcina, Grzegorza, Małgorzaty, Oliwii, 
Piotra, dla rodziny Sikorów, Grzona, dla Mariusza, Mieczysława, Mirosława, Krystiana, Ewy 

18.00 
1) Dziękczynna za 10 lat „Różańca rodziców za dzieci” róży im. św. Antoniego z prośbą o dalszą opiekę 
MBF i potrzebne łaski 
2) † Jadwiga i Stanisław Kulikowscy oraz Stanisław i Melania Wysoccy oraz rodzice i bliscy z obojga stron 

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Michała z okazji urodzin 

PIĄTEK, 24 MAJA 2019 R.   
NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Jadwigi Banaszak 

8.00 
1) † Felicja (k) w 1. rocznicę śmierci 
2) † Rodzice: Grzegorz oraz Maria 

18.00 † Joasia Bogusz w dniu imienin  

19.00 
1) † Feliksa (k), Józef, Kazimierz Żurek, Barbara, Janusz Wołoszka 
2) † Mieczysław w 7. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny  

SOBOTA, 25 MAJA 2019 R.  

7.00 
Dziękczynna z okazji 6. rocznicy ślubu Adama i Lidii o wszelkie potrzebne błogosławieństwo łaski, opiekę 
MBF dla nich i ich dzieci 

8.00 † Tadeusz 

18.00 † Jadwiga Pleskacz w 20. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Muchlińskich  

19.00 
1) † Janina i Stanisław Zwolińscy oraz rodzice z obojga stron 
2) † Genowefa Trzebiatowska  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
NIEDZIELA, 26 MAJA 2019 R.  

6.30 
† Rodzice z obojga stron, dziadkowie z obojga stron oraz zmarli z rodziny: Różyńskich, Iwanowskich, 
Laszkiewiczów 

8.00 
1) † Jadwiga Skwarek 
2) † Maria w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice i bracia z obojga stron 

9.30 † Zofia i Eugenia 

11.00 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

12.30 
1) Za parafię 
2) W intencji Domowego Kościoła  

14.00 † Józefa (k), Antoni, Jan Bajon 

18.00 † Maria Tworek w 2. rocznicę śmierci oraz Józef Tworek 

19.30 † Henryk Mądry, Jadwiga, Józef, Jadwiga i Jan  
 


