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IV Niedziela Wielkiego Postu 
 

     1. Niedzielą dzisiejszą zwaną Laetare wkraczamy w drugą część okresu Wielkiego 

Postu. Podejmując na początku tego czasu wszelkie postanowienia umacniamy się w 

nich i ponawiamy je, aby wytrwać w tym dobrym dziele do końca. Nazwa „Laetare” 

pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście tejże Mszy: Laetare, Ierusalem... 

(Wesel się Jeruzalem...). Kolor różowy to fiolet zmieszany z bielą, oznacza radość 

pośród pokuty, chwilę wytchnienia podczas utrapienia. 
 

     2. Jutro, w poniedziałek 1.04.2019 r., młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament 

Bierzmowania na Mszy św. o godz. 1600 z rąk Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego, 

sufragana Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszam wszystkich Parafian do  wspólnej 

modlitwy. 
 

     3. We wtorek, 2 kwietnia, przypada 14. rocznica powrotu do Domu Ojca papieża 

Jana Pawła II. Zapraszam do udziału we Mszy św. 
 

     4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca kwietnia. 

Spowiedź w piątek od godz. 1715. Pamiętajmy w sobotę o Komunii św. 

wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 

     5. W Wielkim Poście zapraszam do udziału w nabożeństwach: 

     - w piątki na Drogę Krzyżową: dzieci i dorosłych – o 1715 . 

     - w niedziele na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – o 1500. 

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. 
 

     6. W sobotę, 6 kwietnia, spotkanie dla dzieci komunijnych z kl. III o godz. 9.30.  
 

     7. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania – dziś po Mszy św. o godz. 11.00. Zapraszam do przybycia z 

rodzicami. 
 

     8. W zakrystii można nabywać paschaliki – świece z emblematem Wielkanocnego 

Baranka (8 zł/szt.). Świece przydadzą się na wielkosobotnią liturgię światła w kościele 

a także na stół, gdy zasiądziemy  do śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego.  
 

     9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę owocnego przeżywania czasu 

Wielkiego Postu. Prośmy Naszego Pana by nam błogosławił na trud wielkopostnego 

nawracania się i umacniał w postanowieniach wielkopostnych. 
 

 

 

 

 

 

Sakrament Bierzmowania 
 

     Bierzmowanie (łac. confirmatio - umocnienie) - sakrament inicjacji 

chrześcijańskiej, ściśle związany z chrztem 

     Bierzmowanie jest sakramentem inicjacji a nie 

dojrzałości. Skoro inicjacji, to znaczy, że jesteśmy ciągle 

na początku drogi i wchodzimy w jakąś tajemniczą 

rzeczywistość, która nas przerasta. Właśnie wchodzimy 

w jakieś misterium, a nie tylko zdobywamy o nim wiedzę. 

    Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią 

należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność 

powinna być zachowywana. 

     Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez 

sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują 

szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako 

prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do 

bronienia jej. 

     W obrzędzie sakramentu bierzmowania jest obecny znak namaszczenia oraz to, co 

namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice 

biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem 

obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni 

elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, 

ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, 

zdrowia i siły. 

     Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i 

pogłębienie łaski chrzcielnej:  

   - zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak 

że możemy mówić "Abba, Ojcze!", 

   - ściślej jednoczy nas z Chrystusem, 

   - pomnaża w nas dary Ducha Świętego, 

   - udoskonala naszą więź z Kościołem, 

   - udziela nam, jako prawdziwym świadkom 

Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do 
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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. 



szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia 

Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża. 

     Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go 

jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed 

przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie 

Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli 

taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i 

dobrowolny. 

     Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli 

zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży. 

     Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty 

wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi 

życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany 

wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia 

związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych - najlepiej 

ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny. 

     Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza 

błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem 

świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w 

Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje 

wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy 

bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru 

Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój 

z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. W czasie namaszczenia 

świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. 
 

     W liczbie wymienianych 7 darów, którymi obdarza Duch Święty (Iz 11,2n), 

Kościół widzi ich bogactwo i pełnię. Takie jest symboliczne znaczenie tej liczby. 

     1. Dar Mądrości pozwala nam przyjąć punkt widzenia samego Boga: czyli punkt 

widzenia oparty na fundamencie miłości; 

     2. Dar Rozumu uzdalnia do trafnego rozumienia prawd wiary i pojęcia Bożych 

tajemnic; 

     3. Dar Rady przystosowuje używane przez nas środki do obranych celów (jak 

czyni to roztropność); 

     4. Dar Męstwa obdarza wytrzymałością wobec próby; 

     5. Dar Umiejętności pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od 

złego, a co od nas samych; 

     6. Dar Pobożności pomaga zachwycać się Bogiem i kochać Go; 

     7. Dar Bojaźni Bożej jest pełną miłości obawą, że wciąż mało Go kochamy. 
 

     Swoimi siedmioma Darami Duch Święty udoskonala nasze cnoty, czyli posiadane 

zdolności czynienia dobra. Dary Ducha Świętego prowadzą więc do większej 

doskonałości, wyższego stopnia świętości . Pozwalają, by nie sam rozum człowieka, 

nawet udoskonalony cnotami, ale Bóg - Duch Święty kierował naszym 

postępowaniem. 

     Duch Św. udoskonala: 

     1. Wiarę przez dar rozumu 

     2. Nadzieję przez dar umiejętności 

     3. Miłość przez dar mądrości 

     4. Roztropność przez dar rady 

     5. Sprawiedliwość przez dar pobożności 

     6. Umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej 

     7. Męstwo przez dar męstwa 
 

 

INTENCJE MSZALNE  31.03.2019 – 07.04.2019 

 

 

     Puckie Hospicjum wraz z hospicjami z Pomorza zaprasza do włączenia się 

w akcję Pola Nadziei na Pomorzu 2019 – największą zbiórkę na rzecz 

podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja otaczają opiekę około 

trzech tysięcy osób dorosłych i dzieci, w tym naszych parafian. 

     W następną niedzielę, 7 kwietnia, przed naszym kościołem wolontariusze 

ubrani w żółte koszulki będą zbierać datki, które zasilą budżet hospicjum. W 

podziękowaniu każdemu darczyńcy przekażą żonkil – kwiat symbolizujący 

nadzieję. Nie pozostańmy obojętni. 

IV Niedziela  

Wielkiego 

Postu 

31.03.2019 

9:00 †† Helena i Jan.  

11:00  †† Rodzice: Urszula i Walenty oraz Bronisław. 

Poniedziałek 

01.04.2019 

16:00 † Ojciec chrzestny Jan w 40. rocz. śmierci. 

Wtorek   

02.04.2019 

8:00 † Roman. 

Środa  

03.04.2019 

18:00 † Józef Muza w 60. rocz. urodzin. 

Czwartek 

04.04.2019 

08:00 †† Paweł i Marta. 

Piątek 

05.04.2019 

18:00 W pewnej intencji. 

 Sobota  

06.04.2019 

18:00 †† Ojciec Jan w 40. rocz. śmierci, Jadwiga i Edmund. 

V Niedziela  

Wielkiego 

Postu 

07.04.2019 

9:00 †† Jan i Pelagia.  

11:00  †† Rodzice: Urszula i Walenty oraz Bronisław. 


