
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.05.2019 r. 

IV Niedziela Wielkanocna 
 

     1. Niedziela dzisiejsza – zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza – rozpoczyna 

Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne. Modlimy się zwłaszcza o 

dobre powołania kapłańskie do posługi w Archidiecezji Gdańskiej.  
 

     2. Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. o godz. 

18:00 – także we wtorki i czwartki. Dla dzieci po nabożeństwie - obrazki. 
 

     3. Liturgia Kościoła: 

     - poniedziałek, 13.05. – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Fatimskiej. przypada 102. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w 

Fatimie (13 maja 1917). Tego dnia także: 38. rocznica zamachu na Jana Pawła 

II (1981). O godz. 17.30 zapraszam na różaniec fatimski. A później Msza św. i 

nabożeństwo majowe. 

     - wtorek, 14.05. – Święto Św. Macieja, apostoła. 

     - czwartek, 16.05. – Święto  Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, 

Patrona Polski. 

     W piątek, 17.05. – przypada dzień imienin Księdza Arcybiskupa Sławoja 

Leszka Głódzia. Wszystkim Solenizantom tego tygodnia składam serdeczne 

życzenia. 
 

     4. W przyszłą niedzielę, 19.05.2019, w naszej parafii Uroczystość I 

Komunii św.   na Mszy św. o godz. 11.00. W kolejnych dniach do soboty 

włącznie dzieci będą przychodzić na godzinę 18.00 na Biały Tydzień. 
 

     5. W piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu 

po wieczornej Mszy św.  
 

     6. Do skarbony pod chórem można składać ofiary na dalszy remont 

dachu kościoła. Dach niestety przecieka. Ufam, że dzięki wspólnemu 

wysiłkowi i przy zaangażowaniu naszych gości, którzy przybywają do nas 

latem, uda się w rozsądnym czasie wyremontować pozostałą część dachu.  
 

     7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławionej niedzieli oraz 

udanego wypoczynku. 
 

 

 

 

Święty Maciej, Apostoł 
 

     Święty Maciej był apostołem "numer 13". Wybrano go do grona dwunastu po 

Wniebowstąpieniu Jezusa. Zastąpił Judasza Iskariotę. O życiu św. Macieja 

Apostoła nie wiemy prawie nic. Tradycja mówi, że zmarł męczeńską śmiercią w 

Jerozolimie. Najpierw był kamienowany, a następnie zabity toporem lub 

halabardą. Według innej tradycji został ukrzyżowany.  

     Ponieważ istnieją różne tradycje dotyczące męczeństwa świętego, w ikonografii 

przedstawia się go z wieloma różnymi przedmiotami. Najczęściej jest to siekiera 

(zwłaszcza w obrazach i rzeźbach niemieckich) albo włócznia lub halabarda 

(dominuje na wizerunkach włoskich). Pojawia się również miecz, kamień lub krzyż.  

Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było w czasach apostolskich 

zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała jednak tu przypadkowość czy 

jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w interwencję nadprzyrodzoną Ducha Świętego. 

Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca 

wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś". 

     Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z 

Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana 

Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje 

pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów 

Chrystusa. Także hebrajskie imię Mattatyah (greckie 

Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) 

wskazuje na pochodzenie żydowskie Apostoła. 

     O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele 

powiedzieć, chociaż o tym w starożytności 

chrześcijańskiej wiele krążyło legend. Według nich miał 

on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, 

wreszcie w Kolchidzie, a więc w rubieżach Słowian. Miał 

jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, 

ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego 

zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), 

najbliższy czasu św. Macieja, wyraża opinię, że św. 

Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50. Wśród pism 
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    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek, środa, piątek, 

sobota -  18:00;  

wtorek, czwartek -  8:00; 

 niedziele i święta - 9:00, 11:00, 

18:00. 

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. 



apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej Ewangelii 

św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i 

mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć 

się jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy. 

     Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, 

matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miano je rozdzielić po 

kościołach. Tak więc wskazuje się, że są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki 

Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele Św. Justyny w Padwie. W 

Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem 

Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, cukierników i rzeźników. 

Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.      

 

Święty Andrzej Bobola – męczennik, Patron Polski 
 

     Św. Andrzej Bobola żył w niespokojnych czasach na przełomie XVI i XVII 

wieku w Europie rozdartej podziałami religijnymi i politycznymi. Toczyły się 

wtedy wojny religijne. Bóg i Jego Kościół wykorzystywany był do osiągania 

politycznych wpływów.  Taka sytuacja powodowała osłabienie jedności Kościoła. 

Bardzo wielu wiernych siłą wcielonych do Cerkwi z powrotem powracało do 

wspólnoty Kościoła Katolickiego. Jednym z głównych promotorów nawróceń na 

Polesiu był nasz patron.  

     Andrzej urodził się w 1591 roku. W 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w 

Wilnie, gdzie w kolejnych latach otrzymał solidną formację duchową i intelektualną 

w prężnie rozwijającym się zakonie. Studiował na założonej przez jezuitów Akademii 

Wileńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1622 roku.  

     Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez 

wiele lat w Pińsku. Spełniał funkcje przełożonego i wychowawcy. Zawsze starał się 

dbać o ubogich, wspierał chorych, odwiedzał więźniów. Będąc w Braniewie 

opiekował się biednymi. W tych odległych czasach wielu było opuszczonych 

chrześcijan, którzy byli jak owce nie mające pasterza! Ci, którzy mieszkali ze św. 

Andrzejem, podkreślali jego codzienną troskę o modlitwę, dobroć i pogodę ducha. 

Nasz Święty na co dzień doświadczał trudów misjonarskiej działalności. W ostatnim 

okresie swojego życia był zawsze w drodze. Spieszył się, jakby świadomy rychłej 

śmierci. Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii. Trwał w Chrystusie jak 

latorośl w winnym krzewie. Codziennie odprawiał Eucharystię uczestnicząc w 

tajemnicy Jezusowego Krzyża. 

     Św. Andrzej ufał Jezusowi powierzając każdy kolejny dzień swojego życia, który 

był wypełniony głoszeniem Słowa i udzielaniem sakramentów świętych. Troszczył się 

o wychowanie młodzieży, pocieszał strapionych, niósł ulgę chorym. Nie zniechęcał 

się trudnościami podejmując coraz to bardziej odważne misje, nie bacząc na czekające 

go niebezpieczeństwa i przeciwności. Pozostał "duszochwatem" pomimo zacieśnia-

jącego się wokół niego kręgu nieprzyjaciół i wciąż narastającego zagrożenia dla życia. 

Za świętym Pawłem, pełen ufności, powtarzał: i w życiu i w śmierci należę do Pana! 

Święty Andrzej był rozpalony ogniem miłości, od którego zapalali się inni. W 1657 

roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany Bogu w ofiarnej żertwie! 

     Święty Andrzej pozostał przy prawdzie Jezusowej Ewangelii będąc wierny 

własnemu sumieniu. Pragnął leczyć rany rozdartego brakiem jedności Kościoła. Nie 

złamały go nawet najokrutniejsze katusze, jakie 

mu zadawali rozwścieczeni Kozacy w Janowie 

Poleskim. Swoje męczeństwo przeżywał w duchu 

modlitwy zanoszonej przez Jezusa w 

Wieczerniku do Ojca: "…aby byli jedno!" (por. J 

17, 20-26). 

     Także dzisiaj potrzeba Polsce "ludzi sumienia" 

- mówił do nas w Skoczowie w 1995 roku Jan Paweł II. Bowiem walka duchowa wciąż 

trwa, ludzie objęci "tajemnicą pobożności" toczą bój na śmierć i życie z przeciwnikami 

Boga, będącymi na usługach "tajemnicy bezbożności". Dzisiaj, podobnie jak w XVII 

wieku, potrzebni są "świadkowie wiary" troszczący się o jedność Kościoła, 

świadkowie Boga Żywego. 

     Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski. Jego 

sanktuaria znajduje się w Warszawie i w Strachocinie na ziemi sanockiej, gdzie się 

urodził.                                                                [WZ] 

 

INTENCJE MSZALNE  12.05.2019 – 19.05.2019 

 

IV Niedziela  

Wielkanocna 

12.05.2019 

9:00 †† Ksawery, Anna, Klara i Kazimierz. 

11:00  †† Dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie te najbardziej 

przez ludzi zapomniane. 

18:00 W pewnej intencji. 

Poniedziałek 

13.05.2019 

18:00  

Wtorek   

14.05.2019 

18:00  

Środa  

15.05.2019 

18:00 Podziękowanie za ocalenie z trudnej sytuacji. 

Czwartek 

16.05.2019 

18:00  

Piątek 

17.05.2019 

18:00  

 Sobota  

18.05.2019 

 18:00 † Bronisława Trendel w rocz. śmierci. 

V Niedziela  

Wielkanocna 

19.05.2019 

9:00 † Czesław. 

11:00  W int. dzieci, które przystępują do I Komunii św. i za 

ich rodziców.  

18:00  


