
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Nigdy, w żaden inny dzień roku nie słychać tak 

głośno jak dzisiaj, że da się pokonać nawet śmierć. Nie 

tylko grzech, nie tylko zło, nie tylko wszystkie diabły 

świata. Ale nawet samą śmierć. 2000 lat temu Jezus z 

Nazaretu zrobił coś, co wyciągnęło na światło dzienne 

najgłębszą tęsknotę człowieka na ziemi. Tęsknotę za 

życiem bez ran, co bolą, bez zła, co odbiera radość mie-

siącom, bez szatana, który kusi jak chce i kiedy chce. 

Tęsknotę za takim życiem, które nie zna ani łez, ani cho-

roby, ani strachu, ani żadnej rozłąki. Ani nawet samej 

śmierci. Do takiego życia każdy musi dojść jednak sam. 

Ewangelia mówi, że ludzie dobiegali swoim tempem. 

Jan biegł szybciej niż Piotr. Szybciej też ujrzał i uwierzył. 

Maria Magdalena w życie uwierzyła jeszcze tego same-

go poranka. Dwóch uczniów z Emaus potrzebowało na 

to całego dnia i dobrych kilkunastu kilometrów. Pozo-

stali apostołowie zobaczyli życie, kiedy już wielkanocne 

słońce zaszło. Niewiernemu Tomaszowi zajęło to cały 

tydzień. Św. Augustyn z Hippony dochodził do tego dnia 

całymi latami. I napisał szczerze: Późno Cię umiłowa-

łem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiło-

wałem.  Rudolf Hess, komendant oświęcimskiego obo-

zu znalazł to życie sześć dni przed śmiercią. Kiedy piąte-

go dnia przed śmiercią przyjmował Chrystusa w Komu-

nii św., płakał, klęcząc na środku więziennej celi. Dobry 

łotr uwierzył w to życie kilka godzin przed zgonem. Je-

steśmy różni. Każdy idzie w życiu swoim tempem. Nie 

złość się na siebie. Nie denerwuj się na dzieci. Nie popę-

dzaj innych. Ale idź. Po prostu idź w stronę pustego gro-

bu. Kierunku nie zmieniaj. Bo im szybciej dobiegniemy 

do żywego Jezusa, tym bardziej ucieszymy się życiem 

bez lęku jeszcze przed własną śmiercią.    Ks. W. Węgrzyniak  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś przed kościołem odbywa się zbiórka 
ofiar na katolickie uczelnie wyższe. 

2. W miniony piątek rozpoczęliśmy Nowen-
nę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Co-
dziennie o 18:00 odmawiamy Koronkę do 
Bożego miłosierdzia i przygotowujemy się 
do tego święta. Jezus Chrystus podyktował 
św. Faustynie obietnicę, zgodnie z którą w 
Święto Miłosierdzia Bożego można dostąpić 
odpustu zupełnego (odpuszczenia win i kar). 
Więcej na temat warunków uzyskania tego 
odpustu w Biuletynie parafialnym.  

3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
w Wielką Sobotę podczas błogosławieństwa 
pokarmów wsparli parafialną zbiórkę żyw-
ności. 

4. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropoli-
ty Gdańskiego w przyszła niedzielę zbierane 
będą we wszystkich parafiach oraz kościo-
łach rektorskich ofiary do puszek na potrze-
by Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wspar-
cie działań na rzecz osób ubogich i potrze-
bujących. 

5. W najbliższy piątek z racji Oktawy Wielka-
nocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. 

6. Zmarli nasi parafianie: Genowefa Narbu-
towicz (84), Krzysztof Rabczuk (66), Janusz 
Staszak (66)Henryk Zużewicz (78). Wieczny 
odpoczynek… 

ODPUST ZUPEŁNY  
W NIEDZIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Św. Jan Paweł II powodowany gorącym pra-
gnieniem rozbudzenia w chrześcijańskim 
ludzie jak najżywszej czci Bożego Miłosier-
dzia – ze względu na przebogate duchowe 
owoce, jakie może ona wydać – zechciał 
przyznać odpusty na następujących zasa-
dach: Udziela się odpustu zupełnego  na 
zwykłych  warunkach (spowiedź sakramen-

talna, komunia eucharystyczna,    → 

modlitwa w intencjach papieskich) wierne-
mu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli 
Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek ko-
ściele lub kaplicy, z sercem całkowicie wol-
nym od wszelkiego przywiązania do jakie-
gokolwiek grzechu, choćby powszedniego, 
weźmie udział w pobożnych praktykach 
spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia 
albo przynajmniej odmówi przed Najświęt-
szym Sakramentem Eucharystii, wystawio-
nym publicznie lub ukrytym w tabernaku-
lum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, doda-
jąc pobożne wezwanie do Pana Jezusa Mi-
łosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam To-
bie»).  
Udziela się odpustu cząstkowego wierne-
mu, który – przynajmniej z sercem skruszo-
nym – skieruje do Pana Jezusa Miłosierne-
go jedno z prawnie zatwierdzonych poboż-
nych wezwań. 
Ponadto marynarze, którzy wykonują swo-
je obowiązki na niezmierzonych obszarach 
mórz; niezliczeni bracia, których tragedie 
wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe 
warunki naturalne i inne podobne przyczy-
ny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; 
chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, 
którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą 
opuścić domów lub wykonują pilnie po-
trzebne zadania dla dobra społeczności, 
mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się 
całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to 
zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem 
spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – 
trzech zwykłych warunków, odmówią 
przed świętym wizerunkiem naszego Pana 
Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze 
nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie 
do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu 
Miłosierny, ufam Tobie»). 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 
 

DRODZY  PARAFIANIE 
Nowe życie jakie przynosi 

nam Jezus w Poranek Wielka-
nocy niech napełni Wasze ser-
ca PRAWDZIWĄ MOCĄ – bo 
ona zwycięża chwile zniechę-
cenia, rozpaczy, zwątpienia,  

samotności. 

Na nadchodzące święta Zmar-
twychwstania naszego  

Pana Jezusa Chrystusa, życzy-
my Wam zdrowia, obfitości 

łask ZMARTWYCHWSTAŁEGO, 
abyście z głębi serca mogli 

wyśpiewać radosne 
„Alleluja!” 

 

Ksiądz Proboszcz 
Księża Współpracownicy 

Siostry Serafitki 



INTENCJE MSZALNE 15 04—.21.04. 2019 
PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY   22.04 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   + Mąż Zbigniew w 15 r. śm.  
8:00   ++ Apolonia i Jan Kisielewscy, Jadwiga i Włady-
sław Kraśniewscy oraz zmarli z obojga stron 
9:30   ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leoka-
dia, Władysław, Kazimierz Zdunek  
11:00  Za parafian 
12:30  ++ Jerzy Pawlicki i rodzice z obojga stron  
16:00  + Małgorzata Girzyńska w 1 r. śm. 
19:00  + Stanisław Zalewski w 1 r. śm. 
DOLNY KOŚCIÓŁ 
8:00     ++ Jakub, Franciszek Hirsz, Anna, Apolonia, 
Józefa (ona), Edmund Nikodema 
9:30     + Jerzy Bielau  
11:00   + Dominik Krzemiński w 25 r. śm. 
  12:30   ++ Mąż Edward w 33 r. śm., rodzice i dziad-
kowie z obojga stron 
WTOREK   23.04  
6:30  + Ignacy Urbański  
6:30  O szczęśliwą operację i cudowne uzdrowienie 
dla Lucyny 
6:30  + Krzysztof Rabczuk z racji pogrzebu w Wielki 
Piątek 
7:00  ++ Jerzy Zakrzewski i rodzice 
7:00  ++ Jadwiga Dumańska w 1 r. śm. i Jerzy Puchal-
ski 
7:30  ++ Gerard Pior i rodzice z obojga stron 
7:30  + Aleksandra Kalinowska w 13 r. śm. 
18:30  + Za spokój duszy  śp. Jerzego Skrzypek w 
dniu jego imienin 
18:30  ++ Wojciech, Kazimiera (ona), Zygmunt  
18:30  + Jerzy Kawecki  
ŚRODA    24.04   
6:30   + Halina Borowska w m-c po pogrzebie 
6:30   + Urszula Fota m-c po pogrzebie 
7:00   + Wojciech 
7:00   + Marian Maj w m-c po pogrzebie 
7:30   ++ Marian, Tadeusz Kleczyńscy, Polonia Orze-
chowska  
7:30   ++ Agnieszka i rodzice  
18:30   ++ Bronisława (ona), Ignacy, Kazimierz, Joan-
na, Roman, Kazimierz, Marianna, Stefania  
18:30   + Władysława (ona) Parszyk w 9 r. śm. o 
szczęście i życie wieczne 
CZWARTEK    25.04 
6:30   ++ Stanisław, Irena, Barbara, Sylwester i rodzi-
ce z obojga stron  
6:30   ++ Józef i Aleksandra 
7:00   + Jolanta Maziarz w m-c popogrzebie  

 

7:00   ++ Genowefa Czajka w 47 r. śm., Hanna, Włady-
sław, Katarzyna i Eliasz  
7:30   ++ Helena i Franciszek Wygoccy  
7:30   ++ Władysław Płaza i rodzice z obojga stron  
18:30   Dziękczynna za otrzymane łaski w 55 rocznicę 
ślubu Jadwigi i Klemensa z prośbą o zdrowie, błogo-
sławieństwo Boże i opiekę Maryji na dalsze lata  
18:30   ++ Fryderyk, Mieczysław, Józef, Maria, Jan 
PIĄTEK   26.04   
6:30   O szczęśliwą operację i cudowne uzdrowienie 
dla Lucyny  
6:30   ++ Mąż Kazimierz i córki: Jadwiga i Małgorzata  
7:00   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Genowefy Przybylskiej w 90-te urodziny  
7:00   O szczęśliwą operację dla mamy, szybki powrót 
do zdrowia i spokój w sprawach rodzinnych  
7:30   ++ Łucja Bębenek w 9 r. śm. i dziadkowie z oboj-
ga stron 
7:30   ++ Jan Sławek i rodzice z obojga stron 
18:30  ++ Lucyna Zielińska w 3 r. śm., Witold Zieliński 
w 17 r. śm. oraz zmarli z rodziny Chlewickich 
18:30  ++ Stanisław Mehring w 6 r. śm. i rodzice z 
oboja stron 
SOBOTA    27.04 
6:30  ++ Marianna i Czesław oraz rodzice z obojga str. 
6:30   ++ Leokadia i Wincenty Piekarscy, Józefa (ona) i 
Stanisław Barcikowscy, Marta i Bolesław Frankowscy, 
Janina i Bronisław Jakowscy  
7:00   ++ Rodzice: Agnieszka i Michał Kuś oraz zmarli z 
rodziny  
7:00   O Boże błogosławieństw w dniu 21. urodzin 
Celiny  
7:30   O Boże błogosławieństwo dla Szymona z okazji 
1. urodzin i łaski dla rodziców i dziadków 
7:30   ++ Ryszard, rodzice z obojga stron i rodzeństwo  
11:00 (kościół dolny) Msza św. Kościoła Domowego 
18:30  ++ Lucjan, Klara, Stefan, Bernadeta i zmarli z 
rodziny Krefta 
NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   28.04 
GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   ++ Henryk, Stefania, Jan, rodzice i rodzeństwo z 
obojga stron 
8:00   ++ Urszula i Edward oraz zmarli z rodziny 
9:30   Dziękczynno-błagalna za dzieci i wnuków oraz o 
szczęśliwe zdanie matury przez Marysię  
11:00  Za parafian 
12:30  + Greta – z okazji urodzin z prośbą o łaskę zba-
wienia i jej dzieci  
16:00  ++ Bernard Napierała w 31 r. śm., Halina Napie-
rała w 3 r. śm. 
 

19:00  ++ Zygfryd Skiba w 15 r. śm., rodzice z obojga 
stron i rodzeństwo  
DOLNY KOŚCIÓŁ 8:00     ++ Rodzice: Małgorzata i Jan 
Klaf, Antonii Jankowski 
9:30     + Mirosław Zachryczek w 4 r. śm. 
11:00   + Rodzice z obojga stron, siostry: Barbara i 
Filomena, Kazimierz i Lucyna 

 
CAŁUN TURYŃSKI 

24 maja 1998 roku św. Jan Paweł II wygłosił porusza-
jącą homilię przed wystawionym Całunem w katedrze 
turyńskiej. Powiedział między innymi: 
„Przyjmując argumenty wielu uczonych, Święty Całun 
Turyński jest szczególnym świadkiem Paschy: Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz 
jednocześnie zaskakująco wymowny! […] 
Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszyst-
kim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. […] Każdy 
człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje we-
wnętrznego poruszenia i wstrząsu. […] 
Całun jest znakiem naprawdę niezwykłym, odsyłają-
cym do Jezusa, prawdziwego Słowa Ojca, 
i wzywającym człowieka, by naśladował w życiu przy-
kład Tego, który oddał za nas samego siebie”. 
Pan Jezus zostawił na swoim całunie grobowym nie-
zwykle przemawiający, materialny ślad swojej męki, 
śmierci i zmartwychwstania. Na lnianym płótnie gro-
bowym o długości 4,31 m i szerokości 1,1 m jest wi-
doczne odbicie w negatywie fotograficznym przodu 
i tyłu ciała Jezusa, w stężeniu pośmiertnym. 
Na Całunie są obecne liczne skrzepy męskiej krwi 
grupy AB. Skrzepy te są nienaruszone, a więc nie było 
odrywania płótna od ciała. Ciało w tajemniczy sposób 
musiało przez nie przeniknąć. Odbicie przodu i tyłu 
ciała jest w kolorze przeźroczystożółtym. Nie ma 
na nim żadnych pigmentów, farb czy innych barwni-
ków. 
Badania naukowe stwierdzają, że tego rodzaju obraz 
mógł powstać na skutek tajemniczego wybuchu ener-
gii, która przypaliła zewnętrzne włókna płótna, zosta-
wiając trójwymiarowy obraz w fotograficznym nega-
tywie. Odbicie jest niezmywalne, nie można go ni-
czym wywabić. Obraz jest idealnie płaski. W ogóle nie 
uległ deformacji i zgodnie z prawami optyki jest rzu-
tem równoległym. 
Człowiek, którego odbicie widzimy na Całunie, został 
poddany straszliwym torturom biczowania, cierniem 
koronowania i ukrzyżowania. Na całym ciele naliczo-
no blisko 600 ran i różnych innych obrażeń. 
Badania naukowe Całunu wykazały, że znajduje się 

na nim wizerunek mężczyzny w wieku 30-35 lat, 
o wzroście 1,78 m i wadze 79 kg, który nosił brodę 
i długie włosy, miał mocną i proporcjonalną budowę 
ciała oraz piękne semickie rysy twarzy. 
Naukowcy z różnych dziedzin wiedzy, którzy 
od przeszło 100 lat badają Całun Turyński, wskazują 
na jego autentyczność. (…) 
W grudniu 2011 roku Włoska Narodowa Agencja ENE-
A z Ośrodka Badań Jądrowych we Frascati pod Rzy-
mem oświadczyła, że po pięciu latach intensywnych 
badań i prób odtworzenia wizerunku, który widnieje 
na Całunie Turyńskim, współczesna nauka nie jest 
w stanie stworzyć reprodukcji tego odbicia. Badacze 
stwierdzili, że obraz ten jest acheiropoietos, czyli nie 
namalowany ludzką ręką. 
Naukowcy z ENEA obliczyli, że tajemniczy błysk ener-
gii, który doprowadził do powstania obrazu 
na Całunie, musiał mieć moc 34 bilionów wa-
tów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. 
Obecnie na świecie mamy urządzenia, które mogą 
wytworzyć promieniowanie o sile tylko kilku miliar-
dów watów UV próżniowego. Tak więc współczesna 
nauka nie jest w stanie odtworzyć takiego odbicia. 
Eksperci medycyny sądowej twierdzą, że ciało Jezusa 
zostało zawinięte w Całun około dwóch i pół godziny 
po śmierci i pozostawało w nim do 36 godz.  
Wszystkie te dane wskazują na fakt zmartwychwsta-
nia Chrystusa, że to właśnie wtedy nastąpił potężny 
błysk tajemniczej energii, która spowodowała utrwa-
lenie na płótnie wizerunku całego ciała Jezusa. Całun 
Turyński jest milczącym świadkiem męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, a także – jak mówił 
św. Jan Paweł II – 
„obrazem miłości Boga, a zarazem grzechu człowieka. 
Wzywa do odkrycia najgłębszej przyczyny odkupień-
czej śmierci Jezusa. […] To świadectwo niezmierzone-
go cierpienia sprawia, że miłość Boga, który »tak […] 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał« (J 3,16), staje się namacalna i ujawnia swoje 
zdumiewające wymiary. W obliczu takiego cierpienia 
człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekona-
niem: »Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej!«, 
a zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cier-
pienia jest grzech: grzech każdego człowieka. […] 
W cichym przesłaniu Całunu człowiek słyszy echo 
Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrze-
ścijańskiego: uwierz w miłość Boga, największy skarb 
ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, naj-
większym nieszczęściem ludzkich dziejów” (Turyn, 
24 maja 1998 roku).  
     Ks. M. Piotrowski „Miłujcie się” 


