
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Owce słuchają pasterza, znają jego głos, jego śpiew, 

intonację. Dzieje się tak, gdyż dzień w dzień słucha-

ją jego głosu, jego słów. Chodząc za nim po pastwi-

skach, lgną do niego i przywiązują się niezwykle 

mocno, choć niedostrzegalnie. Ale ich przywiązanie 

to zbyt mało dla nierozerwalności. Pasterz ma zasa-

dę, którą objawia jak przysięgę: nikt nie wyrwie ich 

z jego ręki. Dla upewnienia dodaje, że nikt też nie 

wyrwie ich z ręki Ojca. Wyobraźnia podpowiada tu 

obraz dwóch rąk, właściwie dłoni, ogarniających 

stado. Owe dłonie jak skrzydła opiekuńcze kojarzą 

się z symbolem Ducha Świętego, gołębicą. 

 

Konieczne są trzy kroki, aby poddać się prowadze-

niu przez Boskiego Pasterza. Słuchanie głosu, szcze-

rość, która nie ukrywa niczego przed pasterzem, i 

wreszcie towarzyszenie Mu wszędzie, czyli naślado-

wanie. Najczęstszym wezwaniem Biblii, skierowa-

nym do człowieka, jest wołanie o posłuszeństwo, 

czyli o słuchanie słów Boga! To jest zawsze w życiu 

duchowym pierwszy krok. Wiara pochodzi ze słu-

chania i jest jakimś najszlachetniejszym gatunkiem 

posłuszeństwa, odbywającego się dość często bez 

zrozumienia dróg, którymi każe chodzić Bóg. Bez 

tego kroku nie ma następnych.  

     

   O. Augustyn Pelanowski 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj Niedzielą Dobrego Pasterza, roz-
poczynamy Tydzień Modlitw o Powołania 
do życia kapłańskiego, konsekrowanego i 
misyjnego. Z tej okazji dzisiaj gościmy w 
naszej parafii kleryka Gdańskiego Semina-
rium Duchownego. Z wiarą powierzajmy 
Dobremu Bogu intencje każdego człowieka, 
który rozeznaje swoje powołanie i pragnie z 
odpowiedzialnością wypełnić misję, zawie-
rzoną mu przez Boga.  

2. W przyszłą niedzielę uroczystość I Komu-
nii w naszej parafii:  Próby dla dzieci: w śro-
dę (15.05) i w czwartek (16.05) o 16:00; 
Sprzątanie i strojenie kościoła: we wtorek 
(14.05) godz. 19.00 i w piątek (17.05) o 
19:00 (gorąca prośba o zaangażowanie ro-
dziców). Spowiedź dla dzieci i ich rodzin: w 
sobotę (18.05) o 8:30. (rodzice przynoszą 
alby i świece); Uroczystość przyjęcia I Ko-
munii Św.: w niedzielę (19.05) o 9:30, Na-
bożeństwo Majowe o 15.00; Spotkania 
dzieci komunijnych i ich rodzin w ramach 
„Białego Tygodnia”: od poniedziałku do 
piątku włącznie (20-24.05) o 17:50; Piel-
grzymka dzieci komunijnych do Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej: w sobotę 
(25.05) o 9:30. 

3. Dzieci klas IV rocznicę przyjęcia I Komunii 
św. będą obchodzić 26 maja. Bierzmowanie 
w naszej parafii 28 maja.  

4. W najbliższym tygodniu będziemy prze-
żywać: w poniedziałek (13.05) rocznice 
pierwszych objawień fatimskich, we wtorek 
(14.05) Święto Św. Macieja Apostoła, w 
czwartek (16.05) Święto św. Andrzeja Bo-
boli, prezbitera i męczennika. 

5. Przypominamy o zbliżających się imieni-
nach Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego-
Sławoja Leszka Głódzia, które przypadają w 
piątek, 17 maja.   

 

W tym dniu prosimy o szczególną modlitwę 
w intencji Pasterza naszej Archidiecezji.  
7. Zmarli nasi parafianie: Józef Adamowicz 
(60), Hieronima Sulęcka (93), Zbigniew Jud-
ka (90), Stefania Formela (72), Bogusława 
Narloch (94), Teresa Dorożyńska (68), Bro-
nisława Szymańska (96)  Zbigniew Bolewski 
(86), Halina Rosada (86), Bernard Bobrow-
ski (84), . Dobry Jezu… 
8. Z inicjatywy katolików świeckich Archi-
diecezji Gdańskiej, w Dzień Objawień Fa-
timskich i w rocznicę zamachu na Ojca 
Świętego Jana Pawła II, a więc w poniedzia-
łek, 13 maja br., o godz. 18.30 w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku, sprawowana bę-
dzie Msza św. wynagradzająca Bogu i Mat-
ce Najświętszej za ostatnie profanacje wi-

zerunku Matki Bożej.  

  ZAPROSZENIE  

NA ŚWIECENIA KAPŁAŃSKIE 
Umiłowani Bracia i Siostry, 
Drodzy Bracia Kapłani. Przed nami uro-

czystość święceń kapłańskich, których udzielę 
ośmiu diakonom Gdańskiego Seminarium Du-
chownego w Oliwie. To ważne wydarzenie dla 
całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzy-
ma dar nowych kapłanów.  (…) 

       Do wspierania modlitwą przyszłych ka-
płanów, szczególnie w tych ostatnich dniach 
przygotowań do święceń, zachęcam wszystkich 
wiernych naszej archidiecezji, a zwłaszcza cho-
rych i cierpiących, którzy łączą swe cierpienia z 
Chrystusem, Najwyższym i Wiecznym Kapła-
nem. 

       Zapraszając, na uroczystość święceń ka-
płańskich, które odbędą się w sobotę, 18 maja 
br. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w 
Gdańsku Oliwie, z serca wszystkim błogosławię.  

+ Sławoj Leszek Głódź 

Arcybiskup Metropolita Gdański 

 

 

MODLITWA O POWOŁNIA 

Jezu, Pasterzu naszych dusz,  

Ty powołałeś Apostołów, by 
głosili Twoje Orędzie,  

prowadź gorące i szlachetne 
serca młodych do Boga,  

by stawali się Twoimi naśla-
dowcami i posłańcami.  

Napełnij ich Twym pragnie-
niem powszechnego zbawie-

nia, za które każdego dnia 
ponawiasz  

Twą ofiarę.  

Panie, Ty, który jesteś zawsze 
gotów wstawiać się za nami, 

otwórz horyzonty  

całego świata, gdzie tylu braci 
w niemym błaganiu woła o 

światło prawdy i ciepło miło-
ści, aby odpowiadając na Twe 

wezwanie,  

przedłużali tu Twą misję, bu-
dowali Twe ciało mistyczne, 
jakim jest Kościół, i byli solą 
ziemi i światłością świata.    

Amen. 
Bł. Paweł VI 

 

38. PIELGRZYMKA  

NA JASNĄ GÓRĘ 

W INTENCJI TRZEŹWOŚCI  

NARODU  

15 i 16 czerwca 2019 r.  

- szczegóły na plakatach 
 



INTENCJE MSZALNE 13 05—.19.05. 2019 
PONIEDZIAŁEK   13.05 
6:30  ++ Jan Sienkiewicz w 5 r. śm., rodzice z obojga 
stron, siostry: Genowefa i Maria   
6:30  + Helena Walkusa w m-c po pogrzebie 
7:00  ++ Artur Kalinowski, Józef i Walentyna Bekier, 
Józef i Jadwiga Kalinowscy, zmarli z rodziny Bekie-
rów i Kalinowskich 
7:00  W 18 rocznicę urodzin wnuczki Ewelinki z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
łaskę nawrócenia oraz dostanie się na studia    
7:30  Z okazji urodzin córki Moniki dziękując za 
otrzymane łaski, z prośbą o dary Duch Świętego i 
opiekę Matki Bożej na dalszą drogę życia  
7:30  + Czesława (ona) Staszkiewicz (13) 
18:30  ++ Edmund Pepliński w 19 r. śm. oraz rodzice 
z obojga stron 
18:30  ++ Józef Szymański w 3 r. śm. i zmarli z rodzi-
ny 
WTOREK   14.05  
6:30  ++ Michalina Walkiewicz, Franciszek Walkie-
wicz, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 
7:00  + Zmarli z rodziny Sutkowskich 
7:00   W intencji Panu Bogu wiadomej 
7:30  ++ Jan, Genowefa, Ryszard i Jadwiga Krużyccy 
7:30  + Czesława (ona) Staszkiewicz 
18:30  Podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o 
Błogosławieństwo Bożew dla całej rodziny 
18:30  60-lecie ślubu: Regina i Tadeusz Gudzińscy, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny   
ŚRODA   15.05 
6:30   + Henryk Zużewicz w m-c po pogrzebie 
7:00   + Czesława (ona) Staszkiewicz (15) 
7:00   ++ Zofia i Wiktor Sawkowscy, bracia: Andrzej i 
Mirosław Sawkowscy  
7:30   ++ Zofia i Feliks Mrozowscy i zmarli z rodziny 
Jarmuszów 
7:30   ++ Zofia, Marta, Krystyna, Wanda 
18:30   ++ Piotr Dmowski w 1 r. śm., Zbigniew 
Dmowski w 14 rocznicę ślubu i rodzice z obojga 
stron i rodzeństwo  
18:30   ++ Kazimierz Klimek w 14 r. śm. wraz z żoną 
Barbarą i rodzicami z obojga stron 
CZWARTEK   16.05   
6:30   + Jerzy Dembiński 
6:30   +  
7:00   + Czesława (ona) Staszkiewicz (16) 
7:00   ++ Rodzice: Helena i Marian Łuczkiewicz, brat 
Marek, żona Genowefa i córka Mariola oraz zmarli z 
rodziny  

 

7:30   O życie wieczne dla śp. Zofii, Jana, Klary, Fran-
ciszka, Marianny, Józefa, za wszystkie dusze w czyśćcu 
cierpiące, śp. Teresa Muzalewska 
7:30   ++ Jerzy Kulawy w 6 r. śm., rodzice: Antonina i 
Mieczysław oraz zmarli z rodziny 
18:30   O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę 
Maryi dla członkiń Róży św. Kingi i ich rodzin  
18:30    W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże z okazji 80-tych urodzin 
PIĄTEK   17.05   
6:30   + Czesława (ona) Staszkiewicz (17) 
7:00   ++ Jarosław Mielcarek i rodzice z obojga stron  
7:00   + Józef Partyka w 1 r. śm.  
7:30   + Syn Damian z okazji urodzin 
7:30   + Henryka (ona) Judka  w 1 r. śm. 
18:30  ++ Leon Dawidowski w 7 r. śm., brat Tomasz i 
Józef oraz rodzice z obojga stron 
18:30  ++ Irmina i Jacek Cylwik 
SOBOTA    18.05 
6:30   + Ks. Prałat Józef Łasica w 2 r. śm. 
6:30   ++ Stefania i Benedykt Kochańscy i rodzice oboj-
ga stron  
7:00   ++ Zdzisław Żołnierczyk w 12 r. śm. i rodzice 
7:00   28 rocznica święceń ks. Dariusza Żyźniewskiego 
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w posłu-
dze duszpasterskiej na dalsze lata  
7:30   ++ Kazimierz Weisbrod w 28 r. śm. i jego rodzice 
7:30   + Czesława (ona) Staszkiewicz  (18) 
18:30  50-lecie: Marianna i Bolesław Biedka z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubi-
latów i całej rodziny 
NIEDZIELA   19.05  GÓRNY KOŚCIÓŁ 
6:30   + Zbigniew 
8:00   O opiekę Matki Bożej dla Eweliny 
9:30   Pierwsza Komunia Święta  11:00  Za parafian 
12:30  Z okazji 18 urodzin wnuczki Laury dziękując za 
dar życia, z prośbą o dary Ducha Świętego na dorosłe 
życie oraz opiekę Matki Bożej  
16:00  Za spokój duszy śp. Janusza Skrzypka żołnierza 
Armii Krajowej, w 75 rocznicę zamordowania go przez 
gestapo  
19:00  ++ Anna Jarczak w 19 r. śm., Tomasz Jurczyński  
DOLNY KOŚCIÓŁ 8:00     ++ Kazimierz i Karolina, Lu-
dwik i Janina, Józef i Katarzyna, Stanisław i Helena, 
Tadeusz Zatorowie 
9:30     ++ Siostra Elżbieta w 41 r. śm., rodzice: Anna i 
Augustyn, brat Józef Walaszkowscy 
11:00   + Czesława (ona) Staszkiewicz (19) 
12:30   ++ Siostra Grażyna w 1 r. śm., mąż Wacław, 
mama i cała rodzina 

Kryzys powołań czy powołanych? 
 

Nie ma kryzysu powołań i nie ma ludzi bez 
powołania, gdyż Bóg, który powołuje, nigdy 
nie jest w kryzysie. Kryzys mogą przeżywać 
jedynie ci, którzy są powołani. Warto sprecy-
zować znaczenie podstawowych pojęć, który-
mi posługujemy się, gdy mówimy o powoła-
niach w Kościele i o ludziach powołanych. 
Trudności i rozterki powołanych. Jeśli chodzi 
o powołania kapłańskie czy powołania do ży-
cia konsekrowanego, można sprawdzić, ilu 
kandydatów (alumnów, nowicjuszy, postulan-
tek) zgłosiło się w danym roku do domów for-
macyjnych. Nikt z nas nie jest natomiast w 
stanie stwierdzić, ile faktycznie jest osób po-
wołanych. Raczej nigdy bowiem nie dzieje się 
tak, że wszyscy powołani odkrywają i realizują 
swoje powołanie. Niektórzy zbyt mało pracują 
nad własnym rozwojem i zbyt niskie stawiają 
sobie wymagania, aby odpowiedzieć na dar 
powołania. Innych z kolei od pójścia drogą 
powołania odciąga środowisko, w którym ży-
ją: rówieśnicy, media, dominująca ideologia, a 
nawet ktoś z bliskich. Błędne więc jest wyraże-
nie "kryzys powołań". Powołania to przecież 
dar od Boga, a Bóg nigdy nie jest w kryzysie! 
Nigdy też nie zapomina o powoływaniu kolej-
nych kandydatów do małżeństwa, kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego. W kryzysie mogą 
być natomiast niektóre osoby powołane, a 
nawet wiele z nich. W Europie - a w pewnym 
stopniu również w Polsce - odnotowujemy 
obecnie kryzys powołanych, i to nie tylko w 
odniesieniu do tych, którzy są powołani do 
kapłaństwa czy życia zakonnego, ale także w 
odniesieniu do tych, którym Bóg proponuje 
małżeństwo i rodzinę. Coraz więcej jest w na-
szych czasach szlachetnych młodych ludzi, 
którzy marzą o założeniu rodziny, ale nie znaj-
dują dojrzałych kandydatów na małżonków. 
Fakt ten nie oznacza bynajmniej, że w przy-
padku jakiegoś pokolenia Bóg "zapomniał" 
powołać do małżeństwa odpowiednią liczbę 
mężczyzn czy kobiet, świadczy natomiast o 

tym, że niektórzy - z własnej winy czy też z 
winy innych ludzi - do małżeństwa nie dorośli. 
     Kryzys... człowieka? Przejawem naiwności i 
magicznego myślenia byłoby przekonanie, że 
młodzi ludzie mogą dorastać do małżeństwa i 
rodziny, kapłaństwa czy życia konsekrowane-
go na bazie samego tylko daru powołania, a 
zatem w oderwaniu od środowiska, w którym 
żyją, czy stylu wychowania, jakie otrzymują w 
rodzinie, szkole, parafii. Kryzys wielu rodziców 
i nauczycieli, negatywne oddziaływanie popu-
larnych mediów, dominacja niskiej kultury i 
cywilizacji śmierci - wszystko to ogromnie 
utrudnia młodym ludziom rozwój na miarę 
otrzymanego powołania. Powołanie to zapro-
szenie do określonego sposobu istnienia, któ-
re Bóg kieruje do każdego z ludzi. Jest ono na 
miarę największych pragnień i aspiracji danej 
osoby, a jednocześnie na miarę możliwości, 
jakie tkwią w ludzkiej naturze. Oczywiście na 
najwyższą miarę tychże możliwości! Człowiek, 
dysponujący zdolnością myślenia i wolnością, 
sam decyduje o tym, czy i na ile uszanuje dar 
człowieczeństwa, który Stwórca mu powierzy-
ł. Pierwszym zadaniem człowieka jest dorasta-
nie do bogatego człowieczeństwa, gdyż każda 
łaska, jaką Bóg nas obdarza - także łaska po-
wołania - bazuje na naturze, którą otrzymali-
śmy w darze od Stwórcy. (…).  W kryzysie są ci 
wszyscy powołani do małżeństwa, kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego, którzy nie dorasta-
ją do pierwszego powołania - do bycia dojrza-
łym i świętym człowiekiem. W kryzysie są też 
niektórzy wychowawcy - rodzice, nauczyciele, 
księża, osoby konsekrowane - czyli ci, którzy 
są powołani do pomagania dzieciom i mło-
dzieży w odkrywaniu i realizacji otrzymanego 
od Boga powołania. Kryzys powołanych oraz 
kryzys osób towarzyszących powołanym to 
kryzys człowieka, to także kryzys miłości, gdyż 
wspólnym powołaniem każdego z nas jest 
dorastanie do człowieczeństwa po to, by ko-
c h a ć .   k s .  M a r e k  D z i e w i e c k i 

T e k s t  p o c h o d z i  z  M i e s i e c z n i k a 
Formacji Różańcowej "Różaniec , styczeń 2010 


