
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.02.2019 r. 
 

VII Niedziela Zwykła 
 

     1. Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na modlitwę i adorację relikwii św. 

Ojca Pio jego czcicieli jak również wszystkich wiernych – na godz. 15.00. 
 

     2. W poniedziałek, 25 lutego, po Mszy św. wieczornej zapraszam na 

spotkanie Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego. Zapraszam i 

zachęcam wszystkich, którzy pragną wypraszać łaski dla dusz czyśćcowych i 

dla konających. 
 

     3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do 

spowiedzi św. w piątek od godz. 17.15.  
 

     4. Co tydzień podczas Mszy św. w poniedziałki modlimy się o powołania 

w Kościele – szczególnie z naszej parafii. Zachęcam także do przyjmowania 

Komunii św. w tej intencji, przynajmniej raz w miesiącu.  Natomiast w każdy 

piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po 

wieczornej Mszy św.  
 

     5. Planujemy w naszym dekanacie pielgrzymkę dwudniową na Powiśle i 

Kociewie w dniach 29 – 30 kwietnia. Przewidywany koszt – 290 zł. 

Szczegółowy plan podany jest na stronie parafialnej FB i na tablicy ogłoszeń. 
 

     6. Proszę o przybycie na spotkanie do kościoła przygotowujących się do 

bierzmowania – dziś po Mszy św. o godz. 11.00. 
 

     7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne 

czasopisma religijne. Zapraszam do lektury. 
 

     8. Wszystkich Parafian i Gości powierzam opiece świętych Patronów 

życząc Bożego błogosławieństwa na kolejny tydzień, który Pan nam daje. 
 

     9. Inne ogłoszenia: 

●     Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza Mieszkańców Chałup na zebranie wiejskie 
w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w świetlicy Stowarzyszenia Mieszkańców 
Chałup „Bliza” przy ul. Kaperskiej 25. 
 

●     Po feriach odwóz dzieci z Chałup do Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie będzie 
miał miejsce o godz. 7.35. 

 

Miłość nieprzyjaciół 

 

     Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: 

«Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził». A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół o 

módlcie się za tych, którzy was prześladują”.  (Mt 5,38-39). 
 

     Jezus dodaje do starego Prawa nowego wymagania. Przykazanie miłości rozciąga 

na nieprzyjaciół. Jest to trudne prawo. Jakie są racje za jego zachowaniem? Głównym 

motywem obowiązku miłowania nieprzyjaciół jest sam Bóg, który „sprawia, że słońce 

Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych” (Mt 5,45). Trzeba zauważyć, że nie jest to przykazanie ponad nasze 

siły, bowiem Pan Bóg nigdy nie nakłada na nas zobowiązań, które by przekraczały 

nasze możliwości, których nie bylibyśmy w stanie zachować, wypełnić. Możemy 

zapytać, którzy chrześcijanie mają najwięcej kłopotów z zachowaniem przykazania 

miłości nieprzyjaciół? Z pewnością ci, którzy mają kłopoty z przebaczaniem.  

     W życiu, w literaturze i w sztuce mamy piękne, wymowne przykłady przebaczenia. 

Przytoczmy dwa ze skarbca naszej 

klasycznej literatury, z dzieł Henryka 

Sienkiewicza.  

     Najpierw scena z „Krzyżaków”. Oto 

Jurand ze Spychowa, któremu Krzyżacy 

udusili żonę, zamęczyli córkę Danusię, a 

jego samego oślepili, ucięli mu prawą rękę 

oraz wyrwali język. Takiemu Jurandowi 

przyprowadzają wroga - zbrodniarza - 

Zygfryda. Wszyscy patrzą i oczekują 

zemsty. Jurand dotyka lewą ręką jego twarzy, bada, poznaje i prosi o miecz. Napięcie 

wzrasta... Co zrobi? I oto ku zdziwieniu wszystkich Jurand mieczem rozcina więzy i 

puszcza zbrodniarza na wolność. Kiedyś klęcząc nad zwłokami żony, przysięgał 

zemstę wrogowi, a teraz przebacza. Co mu się stało? Czy się zapomniał? Czy nie 

dochował obietnicy swojej żonie? Nie zapomniał się. Przeszedł wewnętrzną 

przemianę. Zrozumiał najtrudniejszy wymóg Ewangelii, dojrzał duchowo do słów 
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    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00 i 

11:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed każdą 

Mszą świętą 
 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 



Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą” (Mt 5,44).  

     I druga scena - z powieści „Quo vadis” - scena śmierci lekarza Glaukosa, chrześ-

cijanina, wydanego przez zdrajcę, Greka Chilona. Glaukos podzielił los chrześcijan 

skazanych na spalenie żywcem za czasów Nerona i stał się żywą pochodnią. Zdrajca 

Chilon, przechodząc po ogrodach cesarskich, zobaczył jeszcze żywą, chociaż już 

zniekształconą ogniem swoją ofiarę. Dopiero, gdy uświadomił sobie męczarnię 

Glaukosa, przejęty i wstrząśnięty widokiem, zrozumiał ogrom swej zbrodni. W 

poczuciu winy stanął przed palącym się na słupie uczniu Chrystusa i zawołał: „Glauku, 

w imię Chrystusa, przebacz!”. I usłyszał cichą, ale wyraźną odpowiedź: 

„Przebaczam”. Dlaczego tak się stało? 

Sienkiewicz odpowiada na to pytanie: bo religia 

chrześcijańska jest religią miłości i przebaczenia.  

     Przebaczenie wszystkiego wszystkim otwiera 

nam drogę do miłowania nieprzyjaciół. Prosimy o 

ducha przebaczania w naszych rodzinach. 

Wpatrując się w krzyż Chrystusa, mocą Jego 

miłości, wypowiadamy w duszy słowo 

„przebaczam” wszystko wszystkim. Modlimy się 

także - wedle życzenia Pana Jezusa - za tych, 

którzy nas prześladują.         [ID] 

 

 

88. rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego 
 

     W piątek, 22 lutego 2019 roku, minęła 88. rocznica objawienia obrazu Jezusa 

Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. To wydarzenie miało miejsce w celi płockiego 

klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 22 

lutego 1931 roku.  

     Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra 

Faustyna – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do 

błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach 

wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu 

wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – 

Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z 

podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej 

i na całym świecie (Dz. 47). 

     Charakterystyczne dla tego wizerunku Chrystusa są dwa promienie. Pan Jezus, 

zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił: Blady promień oznacza wodę, która 

usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (...). 

Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie (Dz. 299).Oczyszcza duszę sakrament chrztu i 

pokuty, a karmi ją najobficiej Eucharystia - więc te dwa promienie oznaczają 

sakramenty święte i wszystkie łaski Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem 

jest woda, oraz nowe przymierze Boga z człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa. 

      Obraz Jezusa Miłosiernego często bywa nazywany obrazem Miłosierdzia Bożego. 

Obraz nie tylko przedstawia miłosierdzie Boże, ale pełni również rolę znaku, który ma 

przypominać o obowiązku chrześcijańskiej ufności 

względem Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich. W 

podpisie obrazu - z woli Chrystusa - są umieszczone słowa: 

Jezu, ufam Tobie. 

      Obraz ten - powiedział także Pan Jezus - ma przypominać 

żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza 

nic nie pomoże bez uczynków (Dz.742). 

      Do tak rozumianego kultu obrazu, polegającego na 

postawie chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia, przywiązał 

Pan Jezus specjalne obietnice: wiecznego zbawienia, dużych 

postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę 

szczęśliwej śmierci i wszelkie inne łaski, o które z ufnością 

ludzie prosić Go będą. Przez obraz ten udzielać będę wiele 

łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do 

niego (Dz. 570). 
                           [MB] 

 

INTENCJE MSZALNE  24.02.2019 – 03.03.2019 

 

 

VII Niedziela  

Zwykła 

24.02.2019 

9:00 †  Stefan w rocz. śmierci.  

11:00  ††  Ambroży, Zofia i Marian. 

Poniedziałek 

25.02.2019 

18:00 †  Gertruda Trendel w rocz. śmierci. 

Wtorek   

26.02.2019 

8:00 †  Gerard w rocz. śmierci. 

Środa  

27.02.2019 

18:00  †  Pelagia Struck. 

Czwartek 

28.02.2019 

08:00 †  Apolonia. 

Piątek 

01.03.2019 

18:00 †  Augustyn. 

 Sobota  

02.03.2019 

18:00 ††  Rodzice i bracia z obojga stron. 

VII Niedziela  

Zwykła 

03.03.2019 

9:00 †  Jadwiga w 1. rocz. śmierci.  

11:00  †  Witold Tutkowski w 5. rocz. śmieci. 


