
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26.04.2015 r. 

IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza 

1. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś po raz 52. Tydzień Modlitw o 
Powołania. Prośmy zatem Pana o tych, którzy pozwolą Mu się poprowadzić 
tam, gdzie On zechce. 

2. Jutro 27.04 przypada I rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Tego dnia o 
godz. 9.00, w bazylice św. Piotra zostanie odprawiona Msza Święta za 
Polaków. Będzie jej przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

3. W liturgii Kościoła: we wtorek wspomnienie św. Piotra Chanela kapłana; w 
środę święto św. Katarzyny ze Sieny – dziewicy i Doktora Kościoła, patronki 
Europy; w czwartek wspomnienie św. Piusa V papieża; w piątek wspomnienie 
św. Józefa rzemieślnika;  

4. Ze względu na IV Niedzielę Wielkanocną Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski  zostaje przeniesiona 
na sobotę- 2 maja. Msze święte o 9:00 i 11:00. 

3. Od piątku 1 maja zapraszam codziennie na nabożeństwa majowe po Mszy św. 
o godz.18, a w niedziele po Mszy św. o 9:00. 

5. W dniu dzisiejszym przed kościołem wolontariusze Caritas kwestują na 
rzecz hospicjum rozdając żonkile w ramach akcji Pola Nadziei. 

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne 
czasopisma religijne. Zapraszam do lektury. 

 

MSZE ŚWIĘTE:  
Poniedziałek - 17:00 

Wtorek - 8:00  
Środa - 17:00  

Czwartek - 8:00  
Piątek - 17:00 
Sobota - 17:00  

Niedziela - 9:00 i 11:00  
 

NOWENNA DO MBNP:  
W każdą środę po Mszy  

o godz. 17.00  
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO:  
W każdy piątek przed Mszą świętą 

wieczorną 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą Mszą świętą 

KANCELARIA 
PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 
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POWOŁANIA - znakiem nadziei opartej na wierze 
 

„ Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył, jesteśmy 
owcami Jego pastwiska” 

W 4. niedzielę wielkanocną widzimy Jezusa – Dobrego 
Pasterza, który prowadzi swoje owce. Jest On jednak 
również Barankiem, który dał się poprowadzić, 
według woli Ojca, przez śmierć do zmartwychwstania. Aby 
pozwolić się prowadzić, trzeba zaufać prowadzącemu, jak 
dziecko Ojcu, jak owce pasterzowi. Najważniejsza wiadomość naszego życia 
przekazana przez Dobrego Pasterza jest następująca: przy moim nazwisku i imieniu 
postawił Bóg dwa słowa: chciany i kochany, chciana i kochana. Te dwa słowa to nasz 
najcenniejszy majątek. Ceńmy sobie te słowa i róbmy wszystko, aby On, Jezus 
Chrystus, był też zawsze chciany i kochany przez każdego z nas. Codziennym dobrym, 
uważnym życiem człowieka wierzącego potwierdzajmy tę prawdę, że Bóg w naszym 
życiu jest chciany i kochany. W tym dniu módlmy się za wszystkich kapłanów, którzy 
stanęli na naszej drodze życia, a także prośmy o nowe, liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. 
Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw o Powołania. Prośmy 
zatem Pana o tych, którzy pozwolą Mu się poprowadzić tam, gdzie On zechce.  
Niech nadzieja oparta na wierze będziemy fundamentem naszej modlitewnej 
troski o dar powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. 
Naszą codzienną modlitwą otoczmy młodych ludzi (szczególnie z naszej 
wspólnoty parafialnej), aby w swych wyborach 
dróg życiowych odważyli się zaufać propozycjom 
Dobrego Pasterza. 

Takich mamy kapłanów, 
jakich sobie wymodlimy 

św.. Jan Maria Vianney 



Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef 
Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w 
Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy 
krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, 
kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto 
Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła 

Białego, święty Kościoła katolickiego. 
Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, 
mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. 
Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego 
wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie 
Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX w. Znacznie poprawiał relacje Kościoła 
katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym, Wspólnotą 
Anglikańską. Jego głównym celem, jak wielokrotnie podkreślał, było głoszenie całej 
ludzkości orędzia miłosierdzia Bożego, przekazanego przez Jezusa Chrystusa św. 
Faustynie Kowalskiej, a tym samym przygotowanie świata na ostateczne Jego 
przyjście. 
„Pielgrzymka zawsze była ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w 
kolejnych epokach różne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki 
człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za 
ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i 
przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca”. /Jan Paweł II/ 
Był jednym z najbardziej podróżujących światowych przywódców w historii, 
odwiedzając 129 krajów podczas swojego 27 letniego. Był papieżem, który najwięcej 
osób wyniósł na ołtarze, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie poprzednich 
pięciu wieków. 
Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem 
Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki 
przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I. 
Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się 
miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny 
zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci. 

 
Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II 

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach Ty, który 
swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi. Prowadząc nas drogą Jezusa 
i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie 
cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. 
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie... 
Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Z 
ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i 
Maryje Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. 
Ojcze nasz...    Zdrowaś Maryjo...    Chwała ojcu... 

INTENCJE MSZALNE  
26.04 – 3.05.2015 r. 

 

 

IV Niedziela 
Wielkanocna 
26.04.2015 

9:00 + za Agnieszkę, Leona, Edmunda i Ryszarda 
 

11:00 
SUMA 

+ za dziadków: Augustynę, Ignacego i wujka 
Wojciecha 
 
 

Poniedziałek  
27.04.2015 

17:00 
 

+ za męża Bogdana i rodziców z obojga 
stron 

Wtorek 
28.04.2015 

8:00 
 

+ za Agnieszkę i Leona Budzisz 

Środa 
29.04.2015 

17:00 
 
 

+ za Józefa Witttbrodt 

Czwartek 
30.04.2015 

8:00 
 

+ za Wandę 
 

Piątek 
1.05.2015 

18:00 
 

+ za Edmunda Budzisz, Hannę Smus i 
Witolda Tutkowskiego 

Sobota 
2.05.2015 

9:00 
 

11:00 

+za Alojzego Jeka 
 
Za Parafian 

V Niedziela  
Wielkanocna 
3.05.2015 

9:00 Do Matki Bożej Królowej Polski o uproszenie 
wszelkich łask i darów Ducha Świętego dla 
członków i ich rodzin z Róży Św. Barbary 
 

11:00 
SUMA 

+ za Zofię, Ambrożego i Mariana 
 
 



Parafia z tradycjami od XIII wieku - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jakuba i św. Mikołaja w Mechowie. 
Istniejący obecnie kościół o konstrukcji szkieletowej jest już trzecią świątynią z kolei w 
tym miejscu. Pierwsza spłonęła w roku 1583. Drugą o której wiadomo, że była „z 
pruskiego muru” rozebrano by mógł stanąć obecny 
kościół, którego fundatorem był Jacek Rybiński – 
opat oliwski w roku 1742. Kościół parafialny 
pierwotnie był p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
obecnie p. w. śś. Jakuba St. i Mikołaja. Około roku 
1771 odnowiono wieżę z elewacją zachodnią. Z 
roku 1882 pochodzi podmurówka ścian nad 
fundamentem, a w 1916 r. odnowiono wieżę i 
zmieniono pokrycie.  

Kościół parafialny o konstrukcji szkieletowej posiada wypełnienia 
murowane z cegły i otynkowane, na fundamencie z ociosanych 
głazów narzutowych. Jest on jednonawowy z wydzielonym nieco 
cięższym  i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy 
którym od północnej strony znajduje się zakrystia. W przęśle 
zachodnim wbudowana jest do wnętrza wieża, mieszcząca w 
przyziemiu kruchtę. 
Druga kruchta przy nawie od południowej strony. Wnętrze nakryte 
silnie spłaszczonym, pozornym sklepieniem kolebkowym. W 

tęczy o łuku odcinkowym znajduje się fazowana belka na dwóch ozdobnych 
wspornikach, a na niej umiejscowiony jest krucyfiks barokowy z poł. w. XVIII. 
Okna i wejścia zamknięte są odcinkami łuku, ponadto w przęśle zach. okulusy. Chór 
muzyczny wsparty na dwóch słupach, z parapetem występującym trójbocznie w części 
środkowej, dzielonym płycinami z ozdobnie wycinaną listwą u dołu. W wejściach do 
kruchty południowej i zakrystii drzwi klepkowe, ćwiekowane, w tych ostatnich 
barokowy zamek, zapewne z czasu budowy. W pn-zach narożu zakrystii kaptur 
kominka, półokrągły, przechodzący ku górze w formę cylindryczną, z gzymsami i 
profilami. Na zewnątrz dolna część elewacji, nad kamiennym cokołem, licowana cegłą 
(1882), wyżej konstrukcja drewniana o układzie prostokątów, miejscami urozmaicona 
skośnymi belkami; elewacja zachodnia oszalowana deskami. W elewacji wsch. 
prezbiterium wnęka przesklepiona odcinkiem łuku. Gzymsy koronujące drewniane, 
profilowane szczyty obwiedzione deskami. 
Dachy dwuspadowe, nad prezbiterium od wsch. trójpołaciowy, nad zakrystią 
pulpitowy; kryte dachówką. Przy wsch. szczycie nawy kwadratowa wieżyczka na 
sygnaturkę, podbita blachą. 
Nad zach. częścią nawy nadbudowana czworoboczna wieża z puklastym zadaszeniem i 
ośmioboczną ślepą latarnią, oszalowana, nakryta dzwonowym hełmem pokrytym 
dachówką, na którym chorągiewka z datą 1916. Na jednej z belek konstrukcji data 
1771, zapewne odnosząca się do wzniesienia wieży.”   
Ołtarz główny jest dziełem wczesnobarokowym z ok. 1640 roku. Został on 
przemalowany przez Lugarda z Glatz    Kłodzko w 1865 roku, konserwowany  
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natomiast był przez Barbarę Szczypiorską w 1965-6. Ołtarz posiada dekorację 
snycerską chrząstkowo – małżowinową, ujęty korynckimi kolumnami i uchami. 
Kolumny oplecione są winną latoroślą, z maskami w kiściach owoców na dolnej części 
trzonów i popiersiami aniołów trzymających kartusze na podstawach kolumn, 
dźwigających fragmenty belkowania i woluty przerwanego naczółka, w uchach 
półpostacie aniołów; konchowe nisze, w których rzeźby śś. Jakuba Starszego i Jana 
Ewangelisty. Na belkowaniu figury śś. biskupa i 
Wacława; obrazy współczesne ołtarzowi. 
W polu głównym Koronacja N. P. Marii (przemalowany), 
być może warsztat Bartłomieja Strobla, w dolnej strefie 
apostołowie i trzy niewiasty w strojach dworskich wokół 
pustego sarkofagu, w górnej scena koronacji, nawiązująca 
także do kompozycji o tym temacie Hermana Hana; w 
zwieńczeniu obraz Chrustusa jako Fons Vitae (zwany też 
Siedem Sakramentów Św.) będący uproszczoną repliką pelplińskiego pierwowzoru. 
Ołtarze boczne usytuowane przy tęczy, późnobarokowe z ok. 1742 roku z ornamentyką 

późnobarokową akantowo – kwiatową i dorobioną w stylu 
rokoka, ujęte korynckimi kolumnami, ażurowymi uchami oraz 
walutowymi spływami w zwieńczeniu, w lewym zwieńczeniu 
rzeźby śś. Katarzyny i Barbary, dwóch pottów oraz hierogram 
Maria w glorii; obrazy: w polu głównym św. Józef z 
Dzieciątkiem (w. XX), w zwieńczeniu św. Roch(w. XX). W 
prawym zwieńczeniu rzeźby śś. Bernarda i Benedykta, dwóch 
puttów oraz litery IHS w glorii; obrazy: w polu środkowym św. 
Pielgrzym koniec wieku XIX, W ZWIEŃCZENIU Matka 
Boska z Dzieciątkiem (w. XX). 
Przy prz. ścianie nawy znajduje się jeszcze jeden ołtarz, 
wczesnobarokowy 1630-40, stiukowy, częściowo 

przekształcany w XIX wieku, z parą konelowanych kolumn i uchami małżowinowymi z 
główkami aniołków, gipsowym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w polu 
środkowym oraz płaskorzeźbionym popiersiem Boga Ojca w uszatym obramieniu z 
rzeźbami dwóch zakonników 2  poł. w. XVIII, w zwieńczeniu. 
Z mechowskim kościołem swoje losy związał społecznik, kaszubski poseł w sejmie 
pruskim, ksiądz proboszcz Bolesław Witkowski. To on zakładał młodzieżowe 
towarzystwa, krzewił polską oświatę. Zasłynął jako niezwykle skuteczny zielarz. 
Był on proboszczem w Mechowie od roku 1895 w odrodzonej Polsce otrzymał Krzyż 
Oficerski Polonia Restituta. To jego męczeńska krew zakrzepła w pobliskich 
Piaśnickich Lasach jesienią 1939r. Przed ks. Witkowskim długie lata działał w 
Mechowie ks. Teofil Bączkowski, żarliwy patriota i społecznik. Prześladowany był on 
przez władze pruskie i usunięty w 1877r. z probostwa, wówczas ukrywał się u chłopów. 
Kościół p.w. św. św. Jakuba i Mikołaja w Mechowie, ze względu na swoje 
odosobnienie, sprzyja duchowej refleksji. Świątynia ta przetrwała zapewne do dziś 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych i troskliwości kapłanów. 
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apostołowie i trzy niewiasty w strojach dworskich wokół 
pustego sarkofagu, w górnej scena koronacji, nawiązująca 
także do kompozycji o tym temacie Hermana Hana; w 
zwieńczeniu obraz Chrustusa jako Fons Vitae (zwany też 
Siedem Sakramentów Św.) będący uproszczoną repliką pelplińskiego pierwowzoru. 
Ołtarze boczne usytuowane przy tęczy, późnobarokowe z ok. 1742 roku z ornamentyką 

późnobarokową akantowo – kwiatową i dorobioną w stylu 
rokoka, ujęte korynckimi kolumnami, ażurowymi uchami oraz 
walutowymi spływami w zwieńczeniu, w lewym zwieńczeniu 
rzeźby śś. Katarzyny i Barbary, dwóch pottów oraz hierogram 
Maria w glorii; obrazy: w polu głównym św. Józef z 
Dzieciątkiem (w. XX), w zwieńczeniu św. Roch(w. XX). W 
prawym zwieńczeniu rzeźby śś. Bernarda i Benedykta, dwóch 
puttów oraz litery IHS w glorii; obrazy: w polu środkowym 
św. Pielgrzym koniec wieku XIX, W ZWIEŃCZENIU Matka 
Boska z Dzieciątkiem (w. XX). 
Przy prz. ścianie nawy znajduje się jeszcze jeden ołtarz, 
wczesnobarokowy 1630-40, stiukowy, częściowo 

przekształcany w XIX wieku, z parą konelowanych kolumn i uchami małżowinowymi z 
główkami aniołków, gipsowym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w polu 
środkowym oraz płaskorzeźbionym popiersiem Boga Ojca w uszatym obramieniu z 
rzeźbami dwóch zakonników 2  poł. w. XVIII, w zwieńczeniu. 
Z mechowskim kościołem swoje losy związał społecznik, kaszubski poseł w sejmie 
pruskim, ksiądz proboszcz Bolesław Witkowski. To on zakładał młodzieżowe 
towarzystwa, krzewił polską oświatę. Zasłynął jako niezwykle skuteczny zielarz. 
Był on proboszczem w Mechowie od roku 1895 w odrodzonej Polsce otrzymał Krzyż 
Oficerski Polonia Restituta. To jego męczeńska krew zakrzepła w pobliskich 
Piaśnickich Lasach jesienią 1939r. Przed ks. Witkowskim długie lata działał w 
Mechowie ks. Teofil Bączkowski, żarliwy patriota i społecznik. Prześladowany był on 
przez władze pruskie i usunięty w 1877r. z probostwa, wówczas ukrywał się u chłopów. 
Kościół p.w. św. św. Jakuba i Mikołaja w Mechowie, ze względu na swoje 
odosobnienie, sprzyja duchowej refleksji. Świątynia ta przetrwała zapewne do dziś 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiernych i troskliwości kapłanów. 
 


