
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego 

syna z jego przeszłości, lecz przywraca mu god-

ność, daje sandały, szaty, pierścień oraz obficie 

zastawiony stół zamiast strąków wykradanych 

świniom. To jest prawdziwa radość ojca: na nowo 

zasiąść do stołu wraz ze swym ocalonym synem. 

A starszy brat? Porządny, może wręcz nieskazitel-

ny, nie potrafi uczestniczyć w radości ojca. Dla-

czego? Może nie odkrył, że służba ojcu jest rado-

ścią, może nie wpadł na to, że codzienne zasiada-

nie z ojcem do stołu to niewiarygodne wręcz wy-

różnienie, a może po prostu zabrakło mu 

wdzięczności... Czy potrafię ucieszyć się z czyje-

goś powrotu? Czy potrafię się ucieszyć z tego, co 

mam, ze stołu, który codziennie zastawia dla 

mnie Ojciec?  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Jutro (poniedziałek 01.04), w ramach nie-
ustannej adoracji, odbędzie się w naszym 
kościele całodzienna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Adorację rozpoczniemy w 
dolnym kościele o godz. 8:00, zakończymy 
Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 
18:00. Zapraszamy Parafian i grupy duszpa-
sterskie do czuwania przy Chrystusie. 

2. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek o 
godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o 17:00, dla 
młodzieży o 19:30. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym w niedzielę o 18:00.  

3. Zebranie Parafialnej Grupy Caritas w po-
niedziałek (01.04) o godz. 16.00 w domu św. 
Franciszka. 

4. Adoracja Wspólnoty Modlitewnej 
„Betania” w poniedziałek o 19.00.  

5. Msza św. Wspólnoty Kaszubów we wto-
rek (2.04)o 17:00.  

6. Msza św. wspólnoty Żywego Różańca w 
środę (03.04) 0 17.00.  

7. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne: 1 czwartek m-ca – Godzina Święta 
o 18.00; 1 piątek m-ca – Msza św. dla dzieci 
o 17:00, spowiedź podczas każdej Mszy św. 
oraz od 16:30; 1 sobota m-ca – Godzinki ku 
czci Niepokalanego Poczęcia NMP śpiewane 
wraz z p. Organistą o 8.00. 

8. Chorych z Komunia Św. odwiedzimy w 
najbliższą sobotę (7.04). 

9. W przyszłą niedzielę wolontariusze i mło-
dzież ze Szkolnego Koła Caritas przeprowa-
dzą kwestę w ramach akcji „Żonkil – Pola 
Nadziei Na Pomorzu 2019”. Ma ona na celu 
wsparcie działalności Trójmiejskich Hospi-
cjów.  

10. Dzisiaj przed kościołem odbywa się 
zbiórka ofiar do puszek na Gdańskie Semi-
narium Duchowne. 

11. Ogłoszenia dla rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św.: w czwartek 
(4.04) o 16:30 pierwsza próba dla dzieci klas  

 
 
 

III. Dzieci ustawiają się przed kościołem; w 
przyszłą niedzielę poświecenie modlitewni-
ków na Mszy św. o 9:30. 12. Dzieciom ze 
szkoły nr 46 gratulujemy wygranej oraz 
wyróżnienia w konkursie biblijnym „Dzieje 
Apostolskie”. Dzieci, które uczestniczyły w 
roratach proszone są o zgłoszenie się do s. 
Leticji. Są jeszcze wolne miejsca na waka-
cyjny wyjazd do Polanicy Zdrój.  

13. W przyszła niedziele dzieci ze scholi 
„Różańcowe Nutki” będą sprzedawały 
ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony 
będzie na wakacyjny wyjazd.  

14. W najbliższy piątek (5.04) o godz. 23.00 
sprzed kościoła św. Brata Alberta na Przy-
morzu wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa licząca ponad 20 km. Szczegóły na pla-
katach oraz stronie internetowej.  

15. Zmarli nasi parafianie: + Brunon Wiel-
gosz (81), Stanisław Cybulski (80), Wacław 
Zajkowski (89), Józef Socha (80), Antoni 
Graliński (80).  

REKOLEKCJE DLA INTELIGENCJI 
 KATOLICKIEJ WYBRZEŻA 

W ARCHIKATEDRZE OLIWSKIEJ 
7 KWIETNIA – 10 KWIETNIA (NIEDZIELA – 
ŚRODA); MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJ-
NĄ GODZ. 19:30 
REKOLEKCJE PROWADZI KS. PROF. DR HAB. 
ROBERT WOŹNIAK 
 

AKADEMICKIE REKOLEKCE WIELKOPOSTNE 
„Belka w oku” 

31 MARCA – 3 KWIETNIA (Niedziela – Śro-
da) Godz. 20.00 Ul. Zator Przytockiego 3 

Prowadzący: Ks. Mateusz Tarczyński 
 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 
11-13 kwietnia 2019 roku, godz. 1800 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46 – w pobli-

żu dworca PKP – dolny kościół) 
Prowadzący: Ks. Wojciech Cichosz 

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE  
 

Od przyszłej niedzieli 7 kwietnia 
zapraszamy na nauki dla doro-
słych codziennie, do czwartku 
włącznie o 9:00, 18:00 i 21:00.  

 

Nauki dla dzieci ze szkoły podsta-

wowej (od przyszłego poniedział-

ku do środy włącznie) klasy 1-3 o 

10.00, klasy 4-6 o 11:00, klasy 7, 8 

oraz gimnazjum o 12:00.  

 

Msza św. z udzieleniem sakra-

mentu namaszczenia chorych w 

piątek o 10:00.  

 

*Rekolekcje poprowadzą ojcowie 
redemptoryści . Transmisję z wie-
czornych Mszy św. będzie można 
zobaczyć w internecie na naszej 

stronie parafialnej. 

 

SAKRAMENT POKUTY 

Spowiedź od poniedziałku do 

czwartku od 8:30 i od 18:00  

(podczas nauk rekolekcyjnych) 

 

 

 

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w 

sprawie tzw. Karty LGBT 

Biskupi polscy wyrażają sprzeciw wobec wprowa-

dzenia w niektórych samorządach tzw. Karty LGBT. 

Biskupi przypominają, że zgodnie z Konstytucją RP 

„każdy ma prawo żądać od organów władzy pu-

blicznej ochrony dziecka przed (…) demoraliza-

cją” (art. 72 ust. 1). Dlatego też apelują o wycofa-

nie budzących wątpliwości etyczne i prawne roz-

wiązań zawartych w tak zwanej Karcie LGBT. Uza-

sadnienie stanowiska biskupów znajdziemy na na-

szej stronie internetowej: nmp.pl 



INTENCJE MSZALNE 01 04—.07.04. 2019 
PONIEDZIAŁEK   1.04 
6:30  + Czesław Miech (14)   
6:30  + Zofia Walaszczyk m-c po pogrzebie 
7:00  + Maria Lasocka 
7:00  + Zofia Walaszczyk od siostry Genowefy 
7:30  + Janina w 4 r. śm. 
7:30  ++ Teresa Konopka w 3 r. śm. i zmarli z rodziny 
18:30  ++ Irena Burclaw w 4 r. śm., Bogusław  
18:30  ++ Irena Witczyńska w 9 r. śm., Witold Witczyński w 
26 r. śm. i rodzice z obojga stron 
WTOREK    2.04 
6:30  + Czesław Miech (15) 
6:30  + Jarosław Mielcarek w m-c po pogrzebie 
7:00  W pewnej intencji – oczyszczenia mieszkania 
7:00  Agnieszka i Krzysztof o Boże błogosławieństwo, po-
trzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
7:30  ++ Franciszka (ona) Szalast w 14 r. śm. i zmarli z ro-
dziny Szalast, Puch, Horoszkiewicz 
7:30  ++ Czesław, Zofia i rodzice z obojga stron 
18:30  O błogosławieństwo Boże dla członkiń z Róży św. 
Jana Pawła II 
18:30 ++ Irena Sobaszkiewicz w 10 r. śm., Romuald i Jan   
ŚRODA    3.04 
6:30   + Czesław Miech (16)  
6:30   + Marcin Rejnchard w m-c po pogrzebie  
7:00   ++ Ryszard, Michał Ostapowicz 
7:00   + Władysława (ona) Konsik 
7:30   ++ Stanisław Stawski i rodzice z obojga stron  
7:30   + Rodzice: Helena i Kazimierz Piotrowicz i  zm. z 
rodziny 
18:30   O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Michała Archanioła, w intencji animatora generalnego – 
Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej parafii oraz 
rycerzy i ich rodzin 
18:30   ++ Rodzice z obojga stron 
CZWARTEK    4.04  
6:30   + Czesław Miech (17) 
6:30   + Teresa Kwapisz w 1 r. śm. 
7:00  + Za duszę Panu Bogu wiadomą  
7:00  ++Tamara Dobrowolska w 4 r. śm. i zmarli z rodz. 
7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bogusła-
wy w dniu urodzin 
7:30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla człon-
kiń Róży św. Małgorzaty i ich rodzin  
18:30   O Bożę błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla 
członków i sympatyków Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i jej opiekuna 
18:30   ++ Rodzice: Cecylia i Brunon 
PIĄTEK     5.05 
6:30   + Czesław Miech (18) 
6:30   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marka, Mar-
cina i Łukasza 

 

7:00   Dziękczynna w 66 rocznicę ślubu Doroty i Bole-
sława z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata życia 
7:00   ++ Maria w 21 r. śm., Jadwiga Jasionek 
7:30   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny, 
całego świata i o nawrócenie grzeszników 
7:30 +an Kończal w 32 r. śm. i rodzice z obojga st. 
18:30  ++ Ewa i zmarli z rodziny Nowackich i Kamień-
skich 
18:30  ++ Bronisława (ona) Koźma w 4 r. śm., Jadwiga i 
Jan Kaczyńscy 
SOBOTA     6.04 
6:30   ++ Rodzice: Leon i Janina Lemańczyk i zmarli z 
rodzin Lemańczyków i Czapiewskich 
6:30   O zdrowie, szczęśliwy przebieg operacji i po-
trzebne łaski dla Jolanty Konsur  
7:00   + Czesław Miech (19)  
7:00   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Pawła z okazji 85-tych urodzin 
7:30   O Boże błogosławieństwo dla Ojca świętego 
Franciszka, biskupów i kapłanów a szczególnie z naszej 
parafii 
7:30   Dziękczynna z okazji 50-tej rocznicy ślubu Zofii i 
Jana, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Matki Bożej dla 
nich i rodziny Roguckich 
18:30 Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio 
Maryja, TV Trwam i założyciela O. Tadeusza Rydzyk 
NIEDZIELA   7.04   
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   ++ Anna i Jan  oraz zmarli z rodziny Kwiatkow-
skich i Domalewskich 
8:00   ++ Irena, Henryk, Bronisława, Jan 
9:30   + Czesław Miech (20) 
11:00  Za parafian 
11:00  60-lecie:Krystyna i Stanisław Purlińscy, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubila-
tów i całej rodziny 
12:30  ++ Paweł Filisikowski w 4 r. śm. oraz rodzice z 
obojga stron, bracia i bratowe 
16:00  ++ Leokadia Wiśniewska w 16 r. śm., Maria 
Mielniczek w 22 r. śm., Józef Różański, Maria i Romu-
ald Różańscy, Emilia Rusiecka, Zofia i Zygmunt Rusiec-
cy i zmarli z rodziny Rusieckich i Henry Rusiecki 
19:00  ++ Maksymilian  Radzikowski i zmarli z rodzin 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Elżbieta, Wanda, Paweł Klewiccy  
9:30     ++ Brat Józef, siostra Elżbieta Walaszkowscy  
11:00   + Hubert Majer w 7 r. śm. 
12:30   ++ Bolesław Mojsiewicz w 17 r. śm., rodzice, 
dziadkowie i zmarli z rodziny z obojga stron 

Jak się spowiadać?   

Zasada czterech „K” 
Przy spowiedzi obowiązuje zasada czterech „K” . 
Spowiedź ma być klarowna, konkretna, krótka, 
kompletna. Oczywiście ta zasada nie jest wy-
czerpująca i absolutna, A w pewnych sytuacjach 
któryś z tych elementów nie będzie mógł zaist-
nieć. Jednakże nadaje ona spowiedzi właściwą 
formę, od której mogą zdarzyć się wyjątki.  

Spowiedź powinna być klarowna, czyli najpro-

ściej mówiąc - penitent mam wiedzieć, o co cho-
dzi wyznaniu. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, 
nie zmniejszać grzechów, nie kombinować i nie 
rozpuszczać w potoku wypowiadanych słów w 
myśl zasady: „żeby ksiądz się nie domyślił o co 
chodzi”.  

Spowiedź ma być konkretna i tym samym 

krótka. W wyznaniu nie uciekamy w boczne 

uliczki, tysiące dygresji i dopowiedzeń. Nie cho-
dzi o to, żeby opowiedzieć całe swoje życie, a już 
tym bardziej o to, żeby się spowiadać z grze-
chów całej rodziny. Mąż albo teściowa niech 
przyjdą sami się wyspowiadać, nie jesteś w sta-
nie tego uczynić za nich. W spowiedzi nie należy 
mówić o grzechach innych osób, ale jedynie o 
swoich, chyba że jest to absolutnie konieczne , 
żeby właściwie ocenić twoje postępowanie. Tu 
warto wspomnieć o jeszcze jednej tendencji, 
którą jest psychologizowanie spowiedzi - spro-
wadzanie jej do pomocy psychologicznej albo po 
prostu do życzliwej, mądrej rozmowy. Spowiedź 
służy przede wszystkim doświadczeniu przeba-
czenia. W spowiedzi dokonuje się odpuszczenie 
grzechów.  

Spowiedź ma być kompletna, czyli muszą być 

wyznane wszystkie grzechy ciężkie. Najlepiej je 
wyznawać w kolejności – według twojego roze-
znania – od najcięższych do najlżejszych. Ważne 
jest to, żeby te grzechy wyliczać spokojnie, bez 
pośpiechu, tak żeby ksiądz mógł je usłyszeć i 
zrozumieć. Zupełnie nie chodzi o to, żeby błyska-
wicznie wyrzucić z siebie listę grzechów, niczym 
pociski z karabinu maszynowego i gdzieś w środ-
ku ukryć najcięższy kaliber, licząc, że ksiądz go 
przeoczy. Zaczynam od tego, co jest najpoważ-

niejsze, dochodząc do spraw mniej ważnych. To 
pomaga przede wszystkim w dalszej pracy we-
wnętrznej. Niezwykle ważne jest to, żeby nie 
zataić świadomie żadnego grzechu. Czasami 
człowieka paraliżują wstyd i lęk. One potrafią 
zamknąć mu usta na wiele lat. Jednakże zatajony 
na spowiedzi grzech czyni ją nieważną, święto-
kradczą i pociąga za sobą całą falę świętokrad-
czych Komunii i spowiedzi, dopóki nie zostanie 
wyznany grzech zatajenia i grzech który wcze-
śniej zatailiśmy. Nic tak nie zamyka człowieka na 
działanie łaski Bożej I równocześnie nie otwiera 
na działanie złego, jak świadome zatajenie grze-
chu i długie trwanie w stanie grzechu ciężkiego 
bez łaski uświęcającej. I właśnie w czasie spo-
wiedzi wszystkie grzechy śmiertelne trzeba wy-
znać co do materii, ilości i okoliczności. Trzeba je 
po prostu konkretnie, precyzyjnie nazwać, Tak 
żeby nie było wątpliwości. Nie wystarczy powie-
dzieć po prostu: popełniłem grzech nieczysty, bo 
spektrum jest to bardzo szerokie. Czym innym 
jest masturbacja czym innym antykoncepcja czy 
innym zdrada małżeńską a czym innym gwałt 
choć te wszystkie grzechy dotyczą sfery nieczy-
stości. Ponadto trzeba podać ile razy się dany 
grzech popełniło. Nie chodzi o to żeby powie-
dzieć: „20 razy  w ostatnich 2 tygodniach prze-
kląłem,  31 razy źle pomyślałem o drugim czło-
wieku”. Trzeba określić jaka jest częstotliwość 
pojawienia się danego grzechu np. „Kłócę się z 
małżonką” i dookreślam: „tak naprawdę, proszę 
księdza, to my jesteśmy w permanentnej kłótni, 
w ogóle się nie dogadujemy i rzadko zdarzają się 
między nami jakieś spokojne normalne rozmo-
wy”; albo „zdarzyło mi się w jednej sytuacji zde-
nerwować na żonę i powiedziała do niej słowa 
których nie powinienem był mówić, można też 
powiedzieć „tak od miesiąca codziennie się kłó-
cimy ledwie wrócę z pracy” Przy grzechach po-
wszednich nie trzeba tak precyzyjnie określać 
liczbę okoliczności grzechów. 
 
Fragment książki ks. Krzysztofa Porosły „ Zanu-
rzyć się w sercu miłosierdzia”, wydawnictwo 
ESPE, Kraków 2014. 


