
„Co chcesz, abym ci uczynił?” 
 Żeby dobrze zrozumieć przesłanie dzisiejszej 
Ewangelii i wyciągnąć z niej praktyczne wnioski, 
warto wczuć się w postać i sytuację Bartymeusza. Z 
pozycji człowieka zadowolonego z życia, sytego, 
zdrowego i pewnego siebie, nie da się bowiem wy-
krzesać z siebie autentycznego krzyku modlitwy i 
wiary. Bartymeusz był pozbawiony wszystkiego: 
najpierw wzroku, potem środków do życia, wreszcie 
ludzkiej życzliwości. Skazany był na ciemność, że-
braninę i ludzkie drwiny bądź litość. Kto wie, może 
wielu z nas dostrzeże pewne podobieństwa między 
Bartymeuszem, a swoją własną sytuacją? Jak wielu 
z nas żyje w wewnętrznych ciemnościach: skołowa-
nia sprzecznymi ideologiami, reklamą, fałszem bądź 
półprawdami, zaślepienia grzechem, rozpaczą, nie-
nawiścią, pożądaniem. 
 To skołowanie i zaślepienie powoduje, że 
stajemy się niezdolni do samodzielnego i odpowie-
dzialnego życia. Przejawia się to w bierności, bezro-
bociu, zamykaniu się w sobie, rozmaitych uciecz-
kach w alkohol, seks, narkotyki. Dość dobrym obra-
zem takiej postawy jest bezczynne siedzenie przy 
drodze swego życia. Nic dziwnego, że ta bierność 
skazuje nas na żebraninę: zamiast samemu decydo-
wać o sobie, jesteśmy zdani na innych, na to, co 
nam dadzą, podsuną, łaskawie rzucą do kapelusza. 
Nie stać więc nas na samodzielne myślenie, opinie, 
poglądy, decyzje. Ktoś to robi za nas, a my to przyj-
mujemy, bo nie stać nas na samodzielność. Kto wie, 
czy sytuacja Bartymeuszów XXI wieku, nie jest trud-
niejsza od tej sprzed dwóch tysięcy lat. Czy wobec 
tego nie mamy wyjścia i jesteśmy skazani na taką 
marną wegetację? Nie, jeśli tylko potrafimy tak jak 
Bartymeusz wykorzystać swoją życiową szansę. Tą 
szansą jest Jezus Chrystus.               Ks. Mariusz Pohl 

MODLITWA ZA DUSZE W 
CZYŚCU CIERPIĄCE 

 

Boże, Ty nam nakazałeś miło-
wać wszystkich ludzi, także 

tych, których śmierć zabrała z 
tej ziemi. Pokornie prosimy 

przez nieskończone miłosier-
dzie Twoje, przez mękę i  Je-
zusa Chrystusa, Twojego Sy-
na, naszego Zbawiciela i Od-
kupiciela, zmiłuj się nad du-

szami zatrzymanymi w czyścu, 
które muszą odpokutować za 
swoje grzechy, zanim wejdą 
do Twojej chwały. Ześlij im 

Ducha Twego, Pocieszyciela, 
aby je oświecił światłem i 

Twoją łaską oraz umacniał w 
nadziei Twego miłosierdzia. 

Racz je wprowadzić do króle-
stwa Twojej chwały za przy-

czyną najświętszej Maryi pan-
ny i wszystkich Twoich świę-

tych, jak również przez modli-
twy Kościoła i nas wszystkich, 
niegodnych sług Twoich, któ-
rzy błagamy dla nich o Twe 
zmiłowanie. Prze Chrystusa 

pana naszego. Amen 
 

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus , 
śmierć zwyciężył, a na życie rzucił  

światło przez Ewangelię   
(2Tm 1,10b) 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 1. Dzisiaj obchodzimy 10 Dzień Solidarno-
ści z Kościołem Prześladowanym. Do 
wszystkich skarbon w kościele można zło-
żyć ofiarę na rzecz cierpiących i prześlado-
wanych chrześcijan w Pakistanie 

2. Zapraszamy na nabożeństwo różańco-
we do środy o godz. 8:00 i 18:00. 

3. W czwartek (01.11) – będziemy obcho-
dzić Uroczystość Wszystkich Świętych. W 
tym dniu obowiązuje nas uczestnictwo we 
Mszy św. Msze św. zostaną odprawione 
według porządku niedzielnego tylko w 
górnym kościele.  

4. Kartki z wypominkami można składać 
po Mszy św. w zakrystii. Różaniec z wypo-
minkami za zmarłych będziemy odmawiać 
od 1 listopada codziennie o godz. 18:00. 

5. W piątek (02.11) będziemy obchodzić 
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych (Dzień Zaduszny). Msze św. zostaną 
odprawione o godz. 6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 
17:00 i 18:30. O 9:00 zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji zmarłych księży pro-
boszczów, kapłanów, sióstr zakonnych, 
budowniczych kościoła i zmarłych para-
fian.  

6. 11. listopada br. będziemy świętować 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Do tej uroczystości pragnie-
my przygotować się przez 9-dniową no-
wennę, która rozpocznie się w kościołach 
Archidiecezji Gdańskiej 2 listopada br. 
Podczas tej modlitwy po różańcu za zmar-
łych będziemy dziękować Bogu za wolność 
Ojczyzny i prosić Go o pomyślność dla 
wszystkich, którzy ją tworzą. 

7. W piątek  (02.11) Biuro Parafialne bę-
dzie nieczynne. 

8. Chorych z Komunią św. odwiedzimy w 
sobotę (3.11). 

9. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne: 

1 piątek m-ca – spowiedź podczas każdej 
Mszy św. oraz od 16:30. 

1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o NSNMP 
w sobotę o godz. 7:30. 

10. Od przyszłej niedzieli (04.11) niedzielna 
Msza św. o 6:30 będzie odprawiana w dolnym 
kościele. 

11. Zapraszamy na Zaduszki Hospicyjne, które 
odbędą się 8 listopada o godz. 17.00 w Domu 
Hospicyjnym w Sopocie. Serdecznie zaprasza-
my do wspólnej modlitwy za zmarłych pod-
opiecznych naszego Domu Hospicyjnego. In-
formacje na plakacie. 

 12. Zmarli nasi parafianie: ++  Angelina 
Spławnik (75), Halina Gorczycka (81), Tomasz 
Wróbel (71), Barbara Nadratowska (57), Hele-
na Musiał (78). 

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH 
 
W dniach od 1 do 8 listopada można codzien-
nie uzyskać odpust zupełny i ofiarować za 
zmarłych w czyśćcu cierpiących. Aby uzyskać 
odpust należy: wykluczyć wszelkie przywiąza-
nie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkie-
go oraz wypełnić następujące warunki: spo-
wiedź sakramentalna (stan łaski uświęcają-
cej), przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie 
modlitwy w intencjach Ojca Świętego, wyko-
nanie czynności obdarzone odpustem 
(nawiedzenie cmentarza i pomodlenie się za 
zmarłych).  

 
INTENCJA ŻYWEGO  

RÓŻAŃCA NA LISTOPAD 
 

Za zmarłych z naszych rodzin 
i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

 
 

 
 
 

NABOŻEŃSTWO  
RÓŻAŃCOWE  

o godz. 8:00 i 18:00  

RÓŻANIEC  
DLA DZIECI  

       w środy i piątki   
                   o    17:00 



INTENCJE MSZALNE 28.10—4.11.2018 
PONIEDZIAŁEK   29.10 
6:30    + Barbara Latopolska – od siostry z rodziną 
6:30    + Zofia Stachowska w mc po pogrzebie 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (29) 
7:00    + Rodzice: Berta i Alfons oraz bracia: Zdzisław i 
Tadeusz 
7:30    + Wacław Maciejkowicz 
7:30    ++ Mąż Stanisław Flisikowski i Leon 
18:30  + Władysława Pająk w 18 r. śm. 
18:30  + Joanna i Zbigniew Krzyżanowscy 
WTOREK   30.10 
6:30    ++ Kazimierz, rodzeństwo i rodzice Średniccy  
6:30    ++ Stanisław Chojnowski, rodzice z obojga stron 
oraz Stanisław Krasowski 
7:00    + Mieczysław Jędrzejewski (30) 
7:00    ++ Mąż Zygmunt i teściowie: Weronika i Jan 
7:30    ++ Edmund Leśniowski i zmarli z rodziny 
7:30    + Syn Damian 
18:30  ++ Janusz w 26 r. śm. i zmarli krewni z obojga 
stron  
18:30  ++ Mąż Feliks w 2 r. śm., Zygmunt i Paulina - 
teściowie 
ŚRODA   31.10  
6:30    ++ Leokadia Nowoświat w 15 r. śm., Zygmunt i 
zmarli z rodziny 
6:30    ++ Marian, Zofia i zmarli z rodzin 
7:00    O zdrowie, Boże błogosławieństw i opiekę Matki 
Bożej dla Stanisława Hirsza z okazji 80-tej r. urodzin i 
dla całej rodziny 
7:00    ++ Teresa i Józef Jackowscy, Leokadia i Feliks 
Ciura 
7:30    + Barbara Tyborowska w 43 r. śm. 
7:30    ++ Adam i Leokadia Niewczas  
18:30  ++ Sebastian Krause w 2 r. śm. i Ryszard Krause  
18:30++_Henryk Wąsowski w 2 r. śm. i zmarli z rodziny 
CZWARTEK   1.11 
6:30    +Rodzice: Małgorzata i Jan Kalf i Antonii Jan-
kowski, dziadkowie z obojga stron, krewni i znajomi 
8:00    ++ Rodzice, rodzeństwo i krewni Sióstr Serafitek 
8:00    ++ Regina i Julian Szmaglińscy, Berta i Franciszek 
Filip oraz zmarli z ich rodzin  
9:30    ++ Bolesław Mojsiewicz, rodzice i zmarli z rodzi-
ny z obojga stron 
11:00     Za parafian 
12:30  ++ Alina Byśko w 2 r. śm., Eugeniusz Byśko w 24 
r. śm., Aleksy Byśko  
16:00  ++ Rodzice z obojga stron: Jan i Zofia, Zofia i Jan, 
Zbigniew, Genowefa, Leonard 
19:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla członków i sympatyków straży honorowej NSPJ i jej 
opiekuna oraz za zmarłych członków straży honorowej  
 

PIĄTEK   2.11 
6:30    ++ Anna Handzel, rodzice z obojga stron, bracia i 
bratowe 
6:30    ++ Bliskich i dalekich krewnych z rodzin: Lemań-
czyk, Grzybowskich, Dąbrowskich, Czapiewskich i Na-
miotków 
7:00  ++ Zygmunt Formella i rodzice z obojga stron 
7:00    ++ Halina Grudzińska w 7 r. śm., Ryszard, rodzice 
z obojga stron 
7:30 ++ Podopieczni Zgromadzenia Sióstr Serafitek  
7:30    Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowe-
mu za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny, całego 
świata i o nawrócenie grzeszników  
9:00    ++ Księża proboszczowie, kapłani, budowniczo-
wie kościoła i zmarli parafianie  
17:00++ Mieczysław Wilczak, Marianna, Jan, Monika 
18:30 ++ Maria Piwkowska w 2 r. śm. i Hipolit Piwkow-
ski 
18:30 ++ Jan Szufler w 16 r. śm. i rodzice z obojga  
SOBOTA   3.11 
6:30  ++ Jan Galiński w 19 r. śm., Urszula, zmarli z oboj-
ga stron 
6:30    Z podziękowaniem za 85 lat życia i z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Tadeusza i całej rodziny   
7:00    ++ Irena w 5 r. śm. i jej syn Aleksander 
7:00    + Czesława Szemrowicz (1) 
7:00    + Beata Szmitowska m-c po pogrzebie 
7:30 ++ Bracia i siostry z Zakonu Franciszkańskiego 
7:30  O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, 
biskupów i kapłanów a szczególnie z naszej parafii 
7:30 + Krystyna Kawecka w m-c po pogrzebie 
18:30  Za Ojca św. Franciszka, za naszą Ojczyznę, Radio 
Maryja, TV Trwam i założyciela O. Tadeusza Rydzyka 
NIEDZIELA   4.11 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30  O wiele łask Bożych i opiekę Matki Bożej dla Kata-
rzyny  
8:00    ++ Brat Zygmunt, rodzice: Weronika i Robert, 
Aniela i Stanisław oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
9:30  ++ Bogusława, rodzice i siostry 
11:00  Za parafian. 
12:30++ Eleonora, Kurt, Joachim, Wolfgang, Ryszard, 
Sebastian i zmarli z rodziny Krause i Cieszyńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                         
16:00+ Janina Łożyńska w 3 r. śm. 
19:00++ Grzegorz Wojtaś w 1 r. śm. i zmarli z rodziny 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     + Czesława Szemrowicz (2) 
9:30     ++ Urszula Bączkowska w 10 r. śm., rodzice z 
obojga stron 
11:00   ++ Halina Jankowska w 3 r. śm., Leszek, rodzice 
z obojga stron i zmarli z rodziny 
12:30   ++ Józef Gordon w 16 r. śm., Antonina i zmarl i z 
rodziny Noskowiak  

 
 
 
 
 

TWARZE PRZEŚLADOWAŃ 
 Przedstawione poniżej „twarze” osób 
prześladowanych to konkretne przykłady 
ogromnego cierpienia naszych sióstr i braci 
żyjących w Pakistanie. Jako wspólnota 
chrześcijan mamy moralny obowiązek stać 
się ich głosem w świecie, by przerwać mil-
czenie! 

 Binish Paul jest 18-letnią chrześcijan-
ką. Chodzi do państwowej szkoły w Pakista-
nie. 22 sierpnia tego roku młody muzułma-
nin Taheer Abbas zrzucił ją z drugiego pię-
tra domu, w którym obydwoje się znajdo-
wali. Wcześniej odmówiła poślubienia go i 
przejścia na islam. Jest to kolejny przypadek 
agresji i próby nawracania przy użyciu siły, 
jak to wyjaśniła obrońca sądowy Binish Paul 
Papieskiemu Stowarzyszeniu PKWP. Od 
miesięcy Taheer nalegał, by Binish nawróci-
ła się na islam. Za każdym razem odmawia-
ła. Wtedy młody człowiek popełnił ów agre-
sywny czyn, który spowodował u dziewczy-
ny poważne złamania nóg i uszkodzenie 
kręgosłupa. Jak w większości wcześniej-
szych podobnych przypadków, rodzina mło-
dej chrześcijanki znalazła się w trudnej sytu-
acji (…).Jeśli nie zgodzi się na zamknięcie 
sprawy, wszyscy zostaną oskarżeni o bluź-
nierstwo. 

 W listopadzie 2014 roku dwoje niepi-
śmiennych chrześcijan Shahzad i Shama 
Bibi zostało pojmanych przez 3-tysięczny 
tłum, który znęcał się nad nimi przed wrzu-
ceniem ich do pieca cegielni w Kot Radha 
Kishen niedaleko Lahore, gdzie pracowali. 
Oboje zostali fałszywie oskarżeni o zbez-
czeszczenie stronic Koranu podczas wyrzu-
cania śmieci. W chwili śmierci Shama Bibi 
była w ciąży z czwartym dzieckiem. W su-
mie 106 osób zostało oskarżonych o mor-
derstwo, ale 90 zostało uniewinnionych, w 

tym właściciel cegielni. Najstarszy syn mał-
żeństwa, Suleman, mający zaledwie sześć 
lat, opisał w późniejszych wywiadach tele-
wizyjnych, jak widział rodziców palonych w 
płomieniach pieca. 

W 2014 r. Asia Bibi została skazana na 
śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko 
Mahometowi, a w rzeczywistości opowia-
dała tylko swoim koleżankom -
muzułmankom o swej wierze w Chrystusa. 
Mimo presji opinii międzynarodowej proces 
apelacyjny odraczany jest w nieskończo-
ność, a kobieta cały czas przebywa w celi 
śmierci w Multanie. Ostatnio miała się od-
być w Sądzie Najwyższym w Lahaur 27 maja 
2018 r., jednak bez podania przyczyny zo-
stała zdjęta z wokandy. Islamscy fundamen-
taliści kontynuują zastraszanie sędziów, 
grożąc śmiercią każdemu, kto ośmieli się 
wystąpić w obronie chrześcijanki. 

Shahbaz Bhatti urodził się w 1968 w chrze-
ścijańskiej pundżabskiej wiosce Khushpur. 
Chciał on kraju, którego fundamentem jest 
islam, a jednocześnie pluralistycznego, 
gdzie osoby wszystkich religii mogłyby zna-
leźć swoje miejsce. Odważne podążanie za 
tym ideałem doprowadziło Shahbaza pod 
koniec 2008 do przyjęcia nominacji na fede-
ralnego ministra ds. Mniejszości Religijnych 
Pakistanu. Jego jawna krytyka nadużywania 
praw o bluźnierstwie budziła nieustannie 
rosnącą falę gróźb pod jego adresem. Świa-
domy niebezpieczeństwa, oczywiście nie 
chcąc umrzeć i nie szukając okazji do śmier-
ci, nie zdecydował się na wycofanie się ze 
swojego zaangażowania na rzecz dyskrymi-
nowanych religijnych mniejszości narodo-
wych. 2 marca 2011 roku jego samochód 
został zamieniony w kupę kurzu przed jego 
domem w Islamabadzie. Dwadzieścia sie-
dem kul osiągnęło swój cel. 
Źródło: Pomoc Kościołowi w potrzebie. 


