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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	
Dzieje Apostolskie (Dz 4,8-12)
Piotr napełniony Duchem S�więtym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli 
przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek 
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że 
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg 
wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest 
kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem 
węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Psalm	(Ps 118,1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd)
REFREN: Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciekać do Pana,
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować:
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

II	czytanie	
List św. Jana Apostoła (1 J 3,1-2)
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę 
Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko 
miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), 
„Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko 
miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko 
łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.

Ks. Dominik Ostrowski, sekretarz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przypomniał, że „nie można dokładać dodatkowych wezwań (np. 
„Królowo świata”) tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej”. 
„W litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować 
lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań” – 
podkreślił.

Nowe brzmienie Litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, 
tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 wezwań do 
Matki Bożej.

       www.ekai.pl

1. Dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy Tydzień	 Modlitw	
o	 Powołania	 do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. Z wiarą 
powierzajmy Dobremu Bogu intencje każdego młodego człowieka, który rozeznaje 
swoje powołanie i pragnie z odpowiedzialnością wypełnić misję, powierzoną mu 
przez Boga. Przez cały tydzień będziemy modlić się o powołania podczas Mszy św. 
i nabożeństw.

2. Dzisiejsza niedziela jest dniem pomocy dla pomorskich hospicjów w ramach akcji 
„Żonkil	 –	 POLA	 NADZIEI”. Ma ona na celu wsparcie działalność Trójmiejskich 
Hospicjów. Do skarbon w górnym i dolnym kościele można złożyć o�iarę na ten cel. 

3. Zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na spotkanie we wtorek o godz. 19.00 
w górnym kościele. 

4.	Uroczystość	przyjęcia	I	Komunii	Św. odbędzie się w soboty 15 i 22 maja o godz. 
10.00 i 12.00. 

5. Prasa katolicka jest do nabycia w Bibliotece Para�ialnej, biuletyn u ministrantów 
i w zakrystii.

6. W ubiegłym tygodniu odeszli	 do	 wieczności: +Elżbieta Butkiewicz l.71, 
+Kazimierz Z� arna l.78, +Ewelina Gronkiewicz l.88, +Irena Strzelka l.90, +Stanisław 
Czerwiński l.85, +Jadwiga Niewczas l.98, + Lucja Majewska l.92.

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

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

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. S�wiat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 
będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go 
takim, jakim jest

Aklamacja (J 10,14)

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Jana (J 10,11-18)
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 
ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja 
znam Ojca. Z�ycie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je 
potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Teologia chrześcijańska rozwinęła w sobie motyw pasterza. Jezus Chrystus 
tak przedstawia się uczniom. Nazywa siebie Dobrym Pasterzem, co nie jest tylko 
stwierdzeniem jakościowym, jakoby był odpowiednio dobrany, właściwy czy 
użyteczny. Słowo Dobry jest pewnego rodzaju imieniem i przymiotem Boga: „Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10,17). W tym 
znaczeniu dobry oznacza: istniejący, będący u podstaw wszystkiego, mający moc 
sprawczą, mocny. Filozo�ia podpowie nam, że dobro jest celem wszystkiego, 
a dokładniej: celem do którego wszystko dąży. To pozwala nam lepiej przyjąć 
Jezusowy tytuł Dobrego Pasterza.

Dzieje	Apostolskie przedstawiają Piotra na pacu świątynnym, wyjaśniającego 
cud uzdrowienia człowieka uprzednio leżącego w bramie. Powodem i sprawcą tego 
jest Jezus Chrystus, w którego imię ów człowiek odzyskał zdrowie. Do Jezusa odniósł 
się Piotr, Jemu powierzył chorego człowieka, Jemu też oddał chwałę należną za cud. 
Dlatego Piotr nazywa Chrystusa kamieniem węgielnym, który najpierw został 
odrzucony przez budujących, a w ręku Boga to właśnie on utrzymuje całą konstrukcję 
domu. Istotnie, naród żydowski odrzucił Jezusa jako Mesjasza, a Bóg wskrzesiwszy Go, 
ustanowił w Nim źródło nadziei na zbawienie już nie tylko Z�ydów, ale i wszystkich 
ludzi. To Pasterz Dobry i do Niego dąży wszystko.

Psalm stanowi odpowiedź wspólnoty Kościoła na pierwsze czytanie. Tu 
dodatkowo śpiew międzylekcyjny jest podstawą katechezy, na którą powołał się Piotr. 

Nabożeństwo	 majowe	 bardzo	 szybko	 stało	 się	 popularne	 w	 całej	
chrześcijańskiej	Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk 
Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach 
kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek 
druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. 
w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.

W	wielu	żywotach	świętych	oraz	kronikach	zakonnych można wyczytać 
o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który 
gromadził dzieci przy �igurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej 
stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich 
dominikanów.

Ojcem	nabożeństw	majowych	jest	żyjący	na	przełomie	XVII	i	XVIII	wieku	
w	Neapolu	 jezuita	 o.	Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne 
koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był 
jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do 
wszystkich włoskich biskupów. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, 
o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. 
Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas 
koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe 
pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził 
obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii 
Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem.

W	 Polsce	 pierwsze	 odnotowane	 nabożeństwa	 majowe	 zostały	
wprowadzone	w	1838	r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” 
odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele S�w. Krzyża, 
w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Litania	 Loretańska,	 która	 jest	 główną	 częścią	 nabożeństw	majowych, 
powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące 
Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę 
zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. 
Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. S�więta 
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe 
wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest 
o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez 
Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą 
papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”.

Konferencja	Episkopatu	Polski	zatwierdziła	28	sierpnia	2020	r.	polskie	
tłumaczenie	 trzech	 nowych	 wezwań	 Litanii	 loretańskiej.	 Są	 to	 wezwania:	
„Matko	miłosierdzia”,	„Matko	nadziei”,	„Pociecho	migrantów”.

Ogłoszenia dzuszpasterskie

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

Ogłoszenia dzuszpasterskie
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Intencje Mszalne 26.4. - 2.5.2021

7:30		 + Jan Kowalski w miesiąc po pogrzebie 

18:30		Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 

o. Tadeusza Rydzyka

 

V	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	2.5.2021

GÓRNY	KOŚCIÓŁ

6:30		 + Zygmunt Formella

8:00		 + Katarzyna Sałata (2)

9:30		 ++ Maria i Stanisław Kudosz, Zbigniew Kudosz

11:00		Za para�ian

12:30  ++ Stanisław Ryta w 6. rocznicę śmierci, Leokadia i Willy

16:00  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek; Leokadia, Władysław, Kazimierz 

Zdunek

19:00  + Jan Dymerski (2)

DOLNY	KOŚCÓŁ

8:00		 + Mieczysław Król (2)

9:30		 ++ Jadwiga Gaca w 2. rocznicę śmierci, Jan i Leszek

11:00		+ Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

całej rodziny

12:30		+ Jerzy Pawlicki (27)

 Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 

Słynne „majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, 

kapliczkach i przydrożnych �igurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego 

centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków	 tego	 nabożeństwa	 należy	 szukać	 w	 pieśniach	 sławiących	
Maryję	Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego 
miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki 
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na 
wspólnej modlitwie przed �igurami Bożej Rodzicielki.

Słyszymy, że lepiej oprzeć się na Bogu niż na człowieku, bowiem Pan jest Zbawcą i On 
dobiera kamienie do budowli wspólnoty swojego Kościoła. Każdemu daje miejsce 
i funkcję, lecz tylko jeden ma szczególne zadanie – Chrystus.

Drugie czytanie wskazuje na cel pasterskiej posługi Jezusa. W Ewangelii Pan 
wspomni o owczarni, do której ma doprowadzić owce ze stada Izraela i z „innego 
stada”. S�więty Jan w swoim liście opisuje ten cel. Nie jest to jakieś miejsce, ale 
mistyczne upodobnienie do Boga. Umożliwi ono oglądanie Boga takim, jaki jest. Z� eby 
kogoś widzieć, trzeba być podobnym do niego: materialne dostrzega materialne, 
duchowe dostrzega duchowe, ludzkie dostrzega ludzkie, przebóstwione jest w stanie 
zobaczyć Boskie. Jezus jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i jako Pasterz 
wiedzie nas do Ojca.

Dzisiejsza Ewangelia przekonuje nas o kilku ważnych rzeczach. W pierwszej 
kolejności dowiadujemy się, że jesteśmy własnością Jezusa. Daleko tu do 
uprzedmiotowienia kogokolwiek. Należy skłaniać się raczej do porównania król-
poddani, rodzice-dzieci, czy choćby woźnica i pasażerowie. Jednakowoż Jezus 
wykupił nas swoją Krwią, a zatem zapłacił dług za nas, niewolników śmierci. Nabył 
nas swoją śmiercią i dlatego jesteśmy Jego. Ostatecznie przecież jest naszym Stwórcą, 
a więc w tym sensie nigdy nie byliśmy zależni tylko od siebie. Wolność mamy 
z nadania, a nie z natury – nie jesteśmy Bogiem.

Następnie Pan mówi o sobie, że zna owce, a one Jego, podobnie jak Syn zna 
Ojca. W powtarzającym się słowie znać nie chodzi o wiedzę, kojarzenie kogoś, ale 
przenikanie na wskroś, tak aby znać każdy aspekt egzystencjalny i sens istnienia. 
W ten sposób potra�i znać tylko Bóg, który jest samą Mądrością.

Wiemy także o misji Dobrego Pasterza, że chce On wszystkich wprowadzić 
w stan wiecznej szczęśliwości, czyli w trwałą relację z Bogiem zwaną niebem. 
Wszystko to jest możliwe tylko z miłości. Ona jest powodem oddania życia za owce 
i posiadania mocy, aby je odzyskać.

W dziele naszego odkupienia działa cała Trójca: Ojciec-źródło miłości; Syn-
odpowiadający miłością na miłość Ojca; i Duch-Miłość osobowa między Ojcem 
a Synem, wylany także do naszych serc na chrzcie świętym.

Chrystus swoją pasterską misję przenosi na Kościół i jego kapłanów, aby 
czerpali z miłości Bożej, za cel mieli zbawienie ludzi, a w działaniu nie wahali się nawet 
oddać życia.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	26.4.2021

6:30	 + Stefania Z� urawska w miesiąc po pogrzebie 

7:00	 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Klary Garlickiej

7:00	 Dziękując za powrót do zdrowia Barbary i Wojciecha z prośbą o Boże  

 błogosławieństwo 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie

Słowo na niedzielę

Intencje Mszalne 29.3. - 4.4.2021

Nabożeństwo	majowe	-	znaczenie	i	tradycja



4. 5.

7:30		 ++ Łucja Bębenek, Gerard Bębenek, dziadkowie z obojga stron 

7:30		 Podziękowanie za 50 lat życia córki Joanny, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Maryi na następne lata dla niej i jej rodziny

18:30  ++ Stanisław Mehring w 9. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron

18:30		+ Jerzy Pawlicki (21)

WTOREK	27.4.2021

6:30  + Małgorzata Czerwińska w miesiąc po pogrzebie 

7:00		 Z prośbą o błogosławieństwo Boże, szczęśliwą operacje, powrót do zdrowia 

dla córki Ewy

7:00		 Dziękczynna za szczęśliwą operacje Jadwigi

7:30		 Za Władysława Laskowskiego o uzdrowienie i Boże błogosławieństwo 

7:30  ++ Przyjaciół, małżonków Jana i Annę Wojciechowskich; Andrzeja i Annę 

Krzemińskich oraz Kazimierza, Napoleona, Barbarę, Zo�ię, Annę i Bolesława

18:30		++ Zygfryd Skiba w 16. rocznicę śmierci; rodzice i rodzeństwo z obojga stron

18:30		+ Jerzy Pawlicki (22)

ŚRODA	28.4.2021

6:30		 + Mieczysław Rybicki w 1. rocznicę śmierci

7:00		 ++ Ryszard, rodzice i rodzeństwo z obojga stron

7:00		 ++ Jadwiga i zmarli z rodziny

7:30		 ++ Mąż Zbigniew w 8. rocznicę śmierci, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo 

 z obojga stron

7:30		 ++ Agnieszka i Michał Kuś oraz wszystkich zmarłych z rodziny Kusiów 

 i Stypółkowskich

18:30  + Irena Grygielska

18:30		+ Jerzy Pawlicki (23)

CZWARTEK	29.4.2021

6:30  + Jerzy Pawlicki (24)

6:30  ++ Aleksandra Kamińska w 1. rocznicę śmierci, Eugeniusz Kamiński w 31. 

rocznicę śmierci 

6:30  + Helena Chłopecka w miesiąc po pogrzebie 

7:00		 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej dla 

Zygmunta i jego rodziny

7:30		 ++ Wiktor, Ryszard, Stanisław, Zdzisław, Jola i dziadkowie

7:30  + Wacław Maciejkowicz w 3. rocznicę śmierci

18:30		Dziękczynna za 55 lat sakramentu małżeństwa; Heleny i Rafała z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

18:30		Dziękczynna z okazji 21. rocznicy ślubu Joanny i Grzegorza z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny 

PIĄTEK	30.4.2021

6:30		 + Witold Niebrzydowski

6:30		 + Tadeusz Włodarczyk 25. rocznicę śmierci

7:00		 + Jerzy Pawlicki (25)

7:00		 ++ Julianna Lewicka i Marian Lewicki

7:30		 ++ Rodzice: Gerda i Marian Spik i zmarli z rodziny

7:30  + Stanisław Zienkiewicz w 8. rocznicę śmierci

7:30  + Czesław Bączek w miesiąc po pogrzebie

18:30		+ Syn Damian

18:30		++ Józefa (ona) w 9. rocznicę śmierci, Antoni i zmarli z rodzin: Borsuk, Sidoruk, 

Słyszko, Zapasa i Dejneka 

SOBOTA	1.5.2021

6:30		 + Mieczysław Król (1)

6:30		 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny

7:00		 + Jerzy Pawlicki (26)

7:00		 + Jan Dymerski (1)

7:30		 O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów 

szczególnie z naszej para�ii

7:30		 + Katarzyna Sałata (1)

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Dekalog	-	V	przykazanie

Bóg	umiłował	nas	do	wieczności

Intencje Mszalne 19-25.4.2021

Słowo na niedzielę

Święty	Wojciech	-		biskup	i	męczennik	-	główny	patron	Polski
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