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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Dzieje Apostolskie (Dz 3, 13-15. 17-19)
Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił 
Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy 
postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście 
ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, 
czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście 
w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co 
zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Psalm	(Ps 4, 2. 4 i 9)
REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

II	czytanie	
List św. Jana Apostoła (1 J 2, 1-5)
Najmilsi: Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś 
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On 
bowiem jest o�iarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za 
grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego 
przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą 
i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża 
jest doskonała.

Aklamacja (Łk 24, 32)
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Wojciech miał 41 lat.
Po pewnym czasie wypuszczono na wolność bł. Radzima i kapłana Benedykta ze 

skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim okupem. 
Król Polski sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto 
III na wiadomość o śmierci męczeńskiej przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża 
z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez 
papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw 
żywot Wojciecha na podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. 
W oparciu o ten żywot papież Sylwester II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego 
ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień 
jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, 
niezależnej metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech.

W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. 
Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana 
metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. 
Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią ramienia św. Wojciecha. Jej część umieścił 
w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu miejscach fundując kościoły pod 
wezwaniem św. Wojciecha.
 S�w. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, 
Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski 
(obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). 

1. Dzisiaj w Kościele w Polsce przeżywamy Niedziele Biblijną, która inauguruje  
Tydzień Biblijny. Celem tej inicjatywy jest ponowne odkrywanie i pogłębianie 
znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. 
2. Zachęcamy do nabywania biblijnego czasopisma Galilea, które stanie się cenną 
pomocą w zrozumieniu Pisma S�więtego. Czasopismo do nabycia w cenie 9 zł przy 
wyjściu z górnego kościoła.
3. We wtorek (20.04) po wieczornej Mszy św. Bractwo św. Pawła zaprasza na 
comiesięczną Adoracje w ciszy.
4. Trwa remont dachu górnego kościoła. Zdjęcia z prac remontowych znajdują się na 
stronie internetowej naszej para�ii. Prosimy o wsparcie inwestycji.
5. Zachęcamy do czytania prasy	katolickiej - do nabycia w salce bibliotece. Biuletyn 
para�ialny u ministrantów i w zakrystii.
6. W ubiegłym tygodniu Pan	Bóg	powołał	do	wieczności: + Jarosław Waszak (57), 
Maria Krefta (92), Krystyna Kowalska (86), Jan Tchórzewski (86), Lucyna Falkowska 
(70), Wojciech Sawicki (64). Wieczny	odpoczynek	racz	im	dać	Panie…

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	kwiecień:
o świętość życia dla kapłanów i osób konsekrowanych
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2. 7.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch 
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje 
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł 
wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, 
gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby 
rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 
tego”.

Istnieje coś takiego jak Boży plan zbawienia. Wszytko dzieje się w tym planie:
 i stworzenie, i życie ludzi, i grzeszność, i przebaczenie... Słowem – jesteśmy częścią czegoś 
znacznie większego od nas.

Ludzkość dotknięta grzechem została zbawiona w Chrystusie. On stał się człowiekiem 
i w ciele podlegał skutkom grzechu, z których największym jest śmierć. Choć sam nie popełniał 
grzechów, to zechciał wziąć na siebie ich konsekwencje. W ten sposób uśmiercił w sobie grzech 
tego świata i zmartwychwstał jako zwycięzca.

Wspomniany Boży plan uwzględniał ludzkie decyzje, naznaczone znamieniem 
grzechu, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa. Bezpośredni sprawcy, czyli 
zwierzchnicy żydowscy, Rzymianie i lud stali się narzędziem w ręku... no właśnie, czy Boga?

S�więty Piotr odważnie mówi do ludu o ich odpowiedzialności za śmierć Chrystusa, 
jednak dodaje iż działali w nieświadomości, podobnie jak ich przełożeni. Owa nieświadomość 
dotyczyła tożsamości Jezusa. Wszyscy wiedzieli, że zabijają kogoś niecodziennego, ale wielu 
z nich odrzucało lub nie wiedziało, że to Syn Boży. Pomimo tej niewiedzy, Piotr poucza ich 
o konieczności pokuty i nawrócenia się, bowiem miłosierdzie Boże jest większe nawet od 
grzechu zabicia Chrystusa. Zatem nie Bóg ich „użył” za narzędzie, ale w takim stanie ducha 
i niewiedzy „przydali się” do wypełnienia planu Bożego. Oto misterium iniquitatis (tajemnica 
niegodziwości), owa szczęśliwa wina, która musiała zaistnieć i potrzebowała sprawców, 
którzy jednak mają szansę nawrócić się i skorzystać ze skutków męki Jezusa, którą sami Mu 
zgotowali.

Psalm może być wołaniem osób przekonanych o winie ukrzyżowania. Wołają do Boga, 
kiedy ludzkie możliwości wyjścia z sytuacji się wyczerpały. W istocie jest to wołanie każdego 
z nas, bo choć nie było nas dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, to przecież Jezus umarł także „za 
nas i za nasze grzechy”. Odległość czasowa nie czyni z nas jakby mniejszych grzeszników; 
a może nawet i przeciwnie – większych, skoro wiemy o Jezusie to, czego Z�ydzi nie wiedzieli...

Orędzie miłosierdzia było podstawową prawdą kierowaną do ludzi czasów Nowego 

Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak niebawem zupełną klęską. Zaważył 
na tym bezpośrednio następujący wypadek: na dworze książęcym w Pradze pochwycono na 
cudzołóstwie kobietę z możnego rodu Werszowców. Urażony śmiertelnie mąż zamierzał ją 
zabić. Ta jednak schroniła się do Wojciecha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze 
benedyktynek, który stał w pobliżu zamku przy kościele św. Jerzego. Wpadli tam siepacze, 
wywlekli o�iarę i zamordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na nich klątwę. W akcie zemsty 
Werszowcowie napadli na rodzinny gród Wojciecha. Gród spalono, ludność zapędzono 
w niewolę, wymordowano także czterech braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Działo 
się to 28 września 995 roku. Ocalał tylko najstarszy brat Wojciecha, Sobiebór, który w tym 
czasie był poza granicami Czech. Sytuacja była tak gorąca, że Wojciech nie był pewny nawet 
swojego życia. Złamany tymi wydarzeniami, po zaledwie niecałych trzech latach udał się 
potajemnie ponownie do Rzymu. Na Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież również okazał 
mu dużo życzliwości.

Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. odbył się w Rzymie synod, na którym 
metropolita Moguncji, św. Willigis, oskarżył Wojciecha, że ten bezprawnie opuścił swoją 
stolicę. Synod nakazał Wojciechowi pod groźbą klątwy powrót. Wojciech udał się więc do 
Moguncji, czekając na decyzję cesarza, gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha do Pragi, 
zbuntowanej przeciwko swojemu pasterzowi. Ponieważ cesarz zwlekał jednak z wyprawą 
orężną, czekając, aż Czesi sami uznają swoją winę, Wojciech skorzystał z okazji i odwiedził 
Francję, a w niej - jako pielgrzym - nawiedził grób św. Marcina w Tours, św. Benedykta we 
Fleury i św. Dionizego w Saint-Denis pod Paryżem. Kiedy zaś nadal powrót św. Wojciecha był 
niemożliwy, biskup udał się do Polski z postanowieniem oddania się pracy misyjnej wśród 
pogan. Było to późną jesienią 996 roku. Otton III wyraził na to zgodę, gdy Czesi przysłali 
Wojciechowi ostateczną odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót.

Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiadomość, że do Polski ma przybyć biskup 
Wojciech. Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata, Sobiebora, któremu wcześniej udzielił 
schronienia. Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach 
dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród 
pogan, powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak trwającej tam 
wówczas wojny ostatecznie urządzono wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał 
Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, 
i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. Działo się to 
wczesną wiosną 997 roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów 
benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego fundatora uważają Wojciecha opactwa 
w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy (Tum).

Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię 
tamtejszym Pomorzanom. Stąd udał się w dalszą drogę. Aby nie nadawać swojej misji 
charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył 
misjonarzy i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w plecy, aż mu 
brewiarz wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, 
postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej 
śmierci nie udało się uczonym dotąd zidenty�ikować. Mogło to być w okolicy Elbląga lub Tękit 
(Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojny tłum Prusów otoczył trzech 
misjonarzy: św. Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się 
odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się na nich i związano ich. Zaczęto bić 
Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam 
pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało. 
Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy martwym ciele pozostawiono straż. W chwili zgonu 
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Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu

Intencje Mszalne 29.3. - 4.4.2021
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3.6.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Intencje Mszalne 19-25.4.2021

zatwierdził Wojciecha. W tym samym roku dnia 29 czerwca odbyła się także konsekracja 
Wojciecha na biskupa, której dokonał metropolita Moguncji, św. Willigis (+ 1011). Tak więc 
Wojciech był pierwszym biskupem narodowości czeskiej w Czechach.

Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, boso. Miał wtedy zaledwie 27 lat. 
Jego hagiografowie są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. Przeznaczał je na 
utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diecezjalnego, 
na potrzeby własne, które były w tych wydatkach najmniejsze, i na ubogich. Zaopatrywał ich 
potrzeby i sam ich odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede 
wszystkim targi niewolników. Praga leżała na szlaku ze wschodu na zachód. Handlem ludźmi 
zajmowali się Z�ydzi, dostarczając krajom mahometańskim niewolników. Biograf pisze, że 
Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, w którym usłyszał skargę Chrystusa: "Oto ja jestem 
znowu sprzedany, a ty śpisz?". Scenę tę przedstawia jeden z obrazów drzwi gnieźnieńskich, 
które powstały ok. 1127 r.

Sytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie nie była łatwa. Był on uzależniony od 
kaprysu możnych i władcy. Nie mniejsze kłopoty miał Wojciech z duchownymi. Wprowadzenie 
zasad życia wspólnego szło opornie wśród duchowieństwa katedralnego. S� w. Bruno 
z Kwerfurtu stwierdza, że "duchowni żenili się jawnie". Możnych zraził sobie Wojciech 
przypomnieniem zakazu wielożeństwa, gromieniem za wiarołomność oraz za związki 
małżeńskie z krewnymi. Nie liczono się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech zobaczył, że 
jego napomnienia są daremne, a złe obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów (983-
988) postanowił opuścić swą stolicę. Najpierw udał się do Moguncji, po poradę do metropolity 
Willigisa. Następnie skierował swoje kroki, za jego zgodą, do Rzymu, aby u papieża szukać rady 
i prosić o zwolnienie z obowiązków. Od cesarzowej Konstantynopola Wojciech otrzymał 
znaczny zasiłek w srebrze, by po zrzeczeniu się biskupstwa mieć środki na swoje utrzymanie. 
Wojciech rozdał jednak srebro między ubogich, a orszak biskupi odprawił do Czech.

Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego biskupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie 
z obowiązków, ale pozwolił mu na pewien czas oddalić się od nich. Wojciech postanowił więc 
udać się pieszo z bratem Radzimem do Ziemi S�więtej jako pielgrzym. Kiedy po drodze znalazł 
się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi chcieli go zatrzymać u siebie, aby wyświęcał ich kościoły 
i mnichów na kapłanów. Byli bowiem wtedy w zatargu z miejscowym biskupem. Wojciech 
jednak nie zgodził się na to. Udał się dalej na południe do Gaety. W pobliżu miasta zatrzymał się 
i spotkał się ze słynnym mnichem bazyliańskim, św. Nilem. Ten poradził mu, aby wstąpił do 
benedyktynów w Rzymie. Tak też św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie świętych 
Bonifacego i Aleksego na Awentynie jego przełożony, Leon. Wraz ze swoim bratem, bł. 
Radzimem, w Wielką Sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję zakonną. Jego żywoty podają, 
że z wielką pokorą wypełniał wszystkie obowiązki zakonne, jakby od dawna był jednym 
z mnichów. W tym czasie w rządach diecezją praską zastępował go biskup Miśni, Falkold. 
W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie w latach 989-992 (w wieku 33-36 lat).

W 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do metropolity w Moguncji, aby zmusić 
Wojciecha do powrotu. Ten natychmiast przez posłów wysłał dwa listy: do Wojciecha 
i do papieża. Papież zwołał synod i po naradzie nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. Po trzech 
i pół roku Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze sobą kilkunastu zakonników z opactwa i założył 
nowy klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się do budowy kościołów tam, gdzie 
były osady ludzkie. Dotąd bowiem kościoły były w zasadzie jedynie przy grodach możnych 
panów. W porozumieniu z księciem wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach 
zapewnić stałe dochody. Wojciech wysłał misjonarzy na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd 
powstała opowieść, że udzielił chrztu (według innych źródeł - bierzmowania) św. Stefanowi, 
przyszłemu władcy Węgier.

Testamentu. Jest również najmocniejszym przesłaniem naszych czasów. S�więty Jan w swoim 
liście nawołuje do niegrzeszenia, jednak zna ludzkie słabości i przypomina, że na każdy grzech 
jest lekarstwo – moc O�iary Chrystusa. Apostoł pokazuje pewną drogę, którą jest 
zachowywanie Bożych przykazań.

Skąd ta pewność w nauczaniu wczesnego Kościoła? Skąd wiedza, że miłosierdzie Boże 
jest niewyczerpane i że Bóg stoi zawsze po stronie człowieka? Z pewnością świadczą o tym 
Pisma, a także osobiste doświadczenie uczniów Jezusa.

Zmartwychwstały Pan w okolicznościach spotkań z ludźmi często wskazuje na Pisma, 
wyjaśnia je i zachęca do osobistego sprawdzenia. Cały Stary Testament świadczy o Nim, że jest 
zbawicielem gładzącym grzechy i przywracającym ludziom drogę do nieba. Takiego Jezusa 
spotkali Apostołowie w wieczerniku, tego doświadczenia nikt im nie mógł zabrać, o takim 
Bogu dawali świadectwo.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	19.4.2021
6:30		 + Anna Pieszczyk w miesiąc po pogrzebie 
7:00		 + Jerzy Pawlicki (14)
7:00		 ++ Jerzy Przytuła w 19. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
7:30		 ++ Rodzice: Janina i Witold oraz zmarli z rodziny 
7:30		 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Piotra i Małgorzaty
 Jodkowskich 
18:30  + O szczęście i życie wieczne dla Władysławy Parszyk w 11. rocznicę śmierci 
18:30		++ Julia, Władysław i Zbigniew Kowszyn 

WTOREK	20.4.2021
6:30  + Eleonora Nowicka w miesiąc po pogrzebie 
6:30		 + Zo�ia Pioch w 2. rocznicę śmierci 
7:00		 + Jerzy Pawlicki (15)
7:00		 O odstąpienie od alkoholu, powrót do Boga, sakramentów świętych dla rodzin 

Sadowskich i Jadkowskich
7:30		 ++ Agnieszka, Karol, Anna, Marian
7:30  ++ Jan Sławek (nazwisko) i rodzice z obojga stron 
18:30		+ Czesław w 11. rocznicę śmierci
18:30		++ Robert Rząska w 4. rocznicę śmierci, Zygmunt i Edmund Rząska

ŚRODA	21.4.2021	ŚWIĘTEGO	ANZELMA,	BISKUPA	I	DOKTORA	KOŚCIOŁA
6:30	 ++ Mieczysław Modzelewski i zmarli z rodziny oraz Józef Bulczak i zmarli 

 z rodziny
7:00		 ++ Michał Duda – ojciec, syn Michał Duda i dziadkowie z obojga stron
7:00		 + Wojciech Włodarczyk
7:30		 ++ Stefan w 33. rocznicę śmierci, Teresa i zmarli z rodziny
7:30		 ++ Małżonkowie Maria i Mieczysław Różańscy oraz Jerzy 
18:30  + Jerzy Pawlicki (16)
18:30		++ Paweł Flisikowski w 6. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?
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 i bratowe

CZWARTEK	22.4.2021
6:30  + Eugenia Tyborowska i Barbara Tyborowska 
7:00		 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalszą pomoc i Boże błogosławieństwo 
 w ważnym dniu dla Magdy
7:00		 O Boże błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla 

Oliwki z okazji jej 13. urodzin 
7:30		 ++ Gerard Pior i rodzice z obojga stron
7:30  15. rocznica ślubu: Klara i Janusz Garliccy z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:30		Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla 

członkiń Róży św. Jana Pawła II
18:30		+ Jerzy Pawlicki (17) 

PIĄTEK	23.4.2021	UROCZYSTOŚĆ	ŚWIĘTEGO	WOJCIECHA,	BISKUPA	I	
MĘCZENNIKA,	GŁÓWNEGO	PATRONA	POLSKI	I	GŁÓWNEGO	PATRONA	

ARCHIDIECEZJI	GDAŃSKIEJ
6:30		 O uzdrowienie dla Kazimierza Laskowskiego
7:00		 + Jerzy Pawlicki (17)
7:00		 + Alicja Mikulska
7:30		 ++ Danuta i Jerzy Paluszyńscy oraz zmarli z rodziny 
7:30  + Jerzy Giżyński
18:30		+ O spokój duszy śp. Jerzego Skrzypek w dniu jego imienin 
18:30		++ Wojciech, Kazimiera, Zygmunt, Tamara i Włodzimierz

SOBOTA	24.4.2021	ŚWIĘTEGO	JERZEGO,	MĘCZENNIKA
6:30		 + Marek Bielaszewski
7:00		 + Halina Stelmaszuk
7:00		 O światło Ducha S�więtego, dobre zdanie matury i dostanie się na studia dla 

Dominiki
7:30		 + Jerzy Pawlicki (17)
7:30		 ++ Bronisława (ona), Ignacy, Kazimierz, Joanna, Stefania, Roman, Kazimierz,  
 Marianna
18:30		++ O radość nieba dla śp. rodziców Heleny i Franciszka oraz śp. rodzeństwa

4	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	25.4.2021	NIEDZIELA	DOBREGO	PASTERZA
TYDZIEŃ	MODLITW	O	POWOŁANIA	–	ROZPOCZĘCIE

OGÓLNOPOLSKA	NIEDZIELA	MODLITW	ZA	KIEROWCÓW
GO� RNY KOS�CIO� Ł
6:30		 Msza św. dziękczynna w 30. rocznicę ślubu Iwony i Sławomira, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo
8:00		 Podziękowanie za 57 lat sakramentu małżeństwa Jadwigi i Klemensa, z prośbą 

o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i zdrowie w dalszym życiu
9:30		 ++ Jolanta Rudnicka w 5. rocznicę śmierci, Wiktor Kamm w 20. rocznicę 

śmierci i rodzice z obojga stron

11:00		Za para�ian
12:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Lothara w 87 urodziny
16:00  ++ Zbigniew Łagoda w 2. rocznicę śmierci, rodzice i dziadkowie z obojga stron
19:00  ++ Genowefa Czajka w 49. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny Czajków, 

Rokoszów o spokój duszy i wieczne szczęście w niebie 

DOLNY KOS�CO� Ł
8:00		 ++ Rodzice: Małgorzata i Jan Kalf, Antoni Jankowski oraz dziadkowie i krewni 

z obojga stron 
9:30		 ++ Maria Jączkowska w 7. rocznicę śmierci, Marian, Stefan, Zo�ia i Bernard 
11:00		+ Jerzy Pawlicki (20)
12:30		++ Greta Kreft i wszyscy zmarli z rodziny 

Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie Sławnikowiców w Lubicach 
(Czechy). Jego ojciec, Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego z dynastią saską, 
panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze 
znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, którzy rządzili wówczas państwem czeskim. 
Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W najstarszym rękopisie jego imię 
brzmi Wojetech. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać rycerzem. Ostatecznie 
o jego przeznaczeniu do stanu duchownego według biografów zdecydowała choroba. Rodzice 
złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. Nie można tego 
wykluczyć. Wydaje się jednak, że przyczyna była inna: taki był po prostu zwyczaj w owych 
czasach, że gdy można rodzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich do stanu 
duchownego na opatów, ksienie czy biskupów.
 W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesarza Ottona I, ustanowił 
w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne dla nawracania zachodnich Słowian. 
Pierwszym arcybiskupem tego miasta został św. Adalbert (+ 981), który poprzednio był 
opatem benedyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). Pod jego opiekę Wojciech został wysłany 
jako 16-letni młodzieniec w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się w szkole 
katedralnej, pod czujnym okiem znanego uczonego, Otryka. Tu także przygotowywał się przez 
prawie 10 lat (972-981) do swoich przyszłych duchownych obowiązków. Z wdzięczności dla 
metropolity przybrał sobie jego imię i jako Adalbert �iguruje we wszystkich późniejszych 
dokumentach. Pod tym imieniem jest znany i czczony w Europie. Biogra�ie wspominają, że do 
Wojciecha dołączył się również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. Mieli do 
dyspozycji własną służbę. Ojciec hojnie zaradzał wszystkim potrzebom synów.

Po śmierci metropolity Adalberta 25-letni Wojciech wrócił do Pragi. Zastał tam 
pierwszego biskupa łacińskiego Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 rządził diecezją. Był 
Niemcem i zależał od metropolii w Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. W Pradze 
przyjął pozostałe święcenia (981).

W styczniu 982 r. biskup Dytmar zmarł. Wojciech był świadkiem jego śmierci 
i kajania się, że był pasterzem złym, chociaż kronikarze piszą, że był pobożny i gorliwy. Zjazd w 
Lewym Hradcu pod przewodnictwem księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara 
Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić cesarz. Otton II był zajęty właśnie wyprawą 
wojenną na południe Italii. Dopiero w roku 983 zwołał sejm Rzeszy do Werony i tam 
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