
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 24.04.2016r. 

V Niedziela Wielkanocna  

1. W liturgii Kościoła: w poniedziałek - Święto św. Marka Ewangelisty, w 
piątek - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. 

2. Dzisiaj przed kościołem wolontariusze Caritas kwestują na rzecz hospicjum 
rozdając żonkile w ramach akcji Pola Nadziei. 

3. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy 
w polskich kościołach i w całej Europie na prośbę Papieża Franciszka 

4. Zakończyliśmy prace przy elewacji plebanii. 

5. Na stronie parafialnej na facebooku umieściliśmy stare zdjęcia Chałup i 
mieszkańców - proszę młodsze pokolenie, aby pomogło starszym w 
rozpoznaniu miejsc i osób i zapraszam do opisywania zdjęć. 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj, który jest miesiącem 
poświęconym naszej Pani i Królowej. To właśnie w szkole Maryi uczymy się 
całkowitego oddania Bogu. Nabożeństwa majowe  codziennie po Mszy św. o 
godz. 18: 00. 1 maja czcimy Świętego Józefa Rzemieślnika . Podczas Mszy Św. 
będziemy modlić się za wszystkich pracujących, bezrobotnych i poszukujących 
pracy. 

7. Prośba o modlitwę za Abpa Tadeusza Gocłowskiego 

8. Od 30 kwietnia do 21 maja o sprzątanie Kościoła prosimy mieszkańców 
z ul. Kaperskiej od 4 do 38. Bardzo dziękuję poprzedniej grupie 

9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrej niedzieli i spokojnego 
tygodnia. 

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne 
czasopisma religijne. Zapraszam do lektury. 
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 „Abyście się wzajemnie 
miłowali”. (J 13,34) 

 
Trwamy w okresie wielkanocnym i 
każdego dnia śledzimy, jak po 
zmartwychwstaniu Chrystusa rozwija 
się wspólnota pierwszych uczniów, 
czyli tych, którzy uwierzyli, że Pan 
rzeczywiście żyje. Cechą wspólną 

wyznawców Jezusa jest szczególna miłość. Miłość, która dla współczesnych im 
ludzi jest czymś wyjątkowym, przez co mówią do siebie: „zobaczcie jak oni się 
miłują”. Miło ść staje się znakiem rozpoznawczym, wizytówką chrześcijan. 
Jezus zostawia nam dzisiaj na nowo swoje przykazanie miłości, ale nie jest to 
tylko czysty nakaz, lecz zaproszenie „miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was 
umiłowałem”. W ten sposób wskazuje On, że nasza miłość rodzi się ze 
spotkania z Jego miłością. Bardzo często możemy doświadczyć tego, że sami z 
siebie nie jesteśmy w stanie kochać. Dopiero doświadczenie bezinteresownej 
miłości Boga do nas, miłości, która jest niezasłużona, może dać nam siłę do 
kochania innych. Boża miłość nie jest reakcją na nasze dobre postępowanie. On 
nas kocha, dlatego że nas kocha. Za to nasza ludzka miłość często bywa 
odpowiedzią na życzliwość innych; kocham, bo ktoś jest dla mnie miły. Dlatego 
właśnie przykazanie Jezusa jest nowe — zaprasza, by kochać tak jak Bóg, czyli 
kochać za nic. 
Św. Jan, w tekście Apokalipsy, pisze do nas o zamieszkiwaniu Boga z ludźmi, o 
„przybytku” Boga z nami, będącym przejawem Jego bliskości. Tym 
„przybytkiem” jest każda Eucharystia, podczas której możemy usłyszeć na 
nowo wyznanie Jezusa zawarte w dzisiejszej Ewangelii: „Ja was umiłowałem”. 



Święty Marek, Ewangelista 
Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod 

imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go 

jako "Jana zwanego Markiem". Pochodził z Palestyny. Imienia 

jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej 

działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową; 

pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była 

właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami 

ostatnią wieczerzę. Jest również bardzo możliwe, że matka 

Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. 

Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o 

którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: że w czasie modlitwy Pana Jezusa w 

Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne w budce czy też w małym domku, jaki się tam 

znajdował) pewien młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i 

owinięty jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa 

zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł do niego, 

aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka (Mk 14, 

15). 
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. 

Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5, 13). Największą 

zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana 

Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał 

ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst 

Markowy mógł więc powstać w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację od chrztu 

Pana Jezusa i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół 

pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31). 

Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla 

Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 

22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją 

pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: 

Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.Święty 

Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: 

Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w 

sprawach pogody. 

 
 

INTENCJE MSZALNE  24.04 - 1.05.2016 r. 
 

 
 

V Niedziela 
Wielkanocna 
24.04.2016 

9:00 +  za męża Stanisława – 3 rocznica 

11:00 
SUMA 

 + za ojców: Józefa , Bronisława i Walentego 

Poniedziałek  
25.04.2016 

17:00 
 
 

 

+ za Matyldę, Jana, Józefa i Marię 

Wtorek 
26.04.2016 

8:00 O pokój duszy i ciała 

Środa  
27.04.2016 

17:00 
17:00 

+ za męża Bogdana 
+ za ojca Walentego i brata Zbyszka 
 

Czwartek  
28.04.2016 

8:00 + za Agnieszkę i Leona Budzisz 

Piątek 
29.04.2015 

17:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo na morzu 
dla męża 

Sobota   
30.04.2016 

17:00 + za Wandę 

VI Niedziela 
Wielkanocna 

1.05.2016 

9:00 +  za Zofię i Ambrożego i zmarłych z rodziny 
Konkel 

11:00 
SUMA 

 + za Edmunda Budzisz, Hannę Smus i Witolda 
Tutkowskiego 

18:00 + za Józefa Szomborg 



Kiedy w 1966 r. Polska przeżywała Millenium 
Chrztu, władze komunistyczne uniemożliwiły 
przyjazd na rocznicowe uroczystości papieżowi 
Pawłowi VI i przedstawicielom episkopatów świata. 
Tym razem ma być inaczej — w przygotowania do 
1050. rocznicy chrztu Polski, oprócz strony 
kościelnej, włączyła się też strona państwowa. 

 
Co wiemy dziś o wydarzeniach sprzed ponad 1000 lat?  14  kwietnia 966 r. 
Przyjęcie przez księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa 
dla całego państwa, powstałego na przestrzeni lat ze zjednoczenia wielu plemion dzięki 
Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i samemu księciu. Powstałe państwo, między 
Odrą a Bugiem, było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne 
pogańskie religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, a 
tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę wiedział o jego 
planach podporządkowania obszarów leżących na wschodzie Europy i chęci 
ustanowienia biskupstwa w Magdeburgu. Aby zapobiec tym dążeniom, Mieszko musiał 
przyjąć chrzest. W 965 r. Mieszko poślubił więc czeską księżniczkę Dobrawę, a tym 
samym zyskał sojusznika przeciwko groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku, Związkowi 
Wieleckiemu. Gall Anonim, XII-wieczny kronikarz, twierdzi, że do przyjęcia chrztu 
Mieszka namówiła właśnie Dobrawa. 

Zapewne nigdy nie dowiemy się, 
gdzie dokładnie odbył się chrzest 
Polski, historycy podają bowiem 
jedynie hipotetyczne miejsca. 
Wskazują na Ratyzbonę, Kolonię, 
Czechy, Poznań, Gniezno i Ostrów 
Lednicki — „świętą wyspę”, jak 
pisał o niej Ignacy Józef 
Kraszewski, gdzie odkryto 
baptysterium datowane na II 

połowę X w. Można jednak podać najbardziej prawdopodobną datę tego wydarzenia: 
14  kwietnia 966 r. Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, ceremonia odbywała się 
bowiem w Wielką Sobotę. Przypuszcza się, że razem z księciem został ochrzczony cały 
jego dwór. Nie wiadomo, jak wyglądał sam rytuał chrztu, ale można spróbować 
rekonstruować go na zasadzie analogii. Na pewno więc Mieszko i jego dwór nie byli 
polewani wodą jedynie po głowie, ale zanurzali się cali w specjalnym basenie 

chrzcielnym. Dwa lata później do Polski z Rzymu przybył pierwszy biskup — Jordan, a 
na jego siedzibę wybrano Poznań.  

W orbicie chrześcijańskiej Europy 
Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi 
krajami Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I 
stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też swoją władzę. Stał się 
pomazańcem Bożym, Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i 
każde wystąpienie przeciwko niej jest grzechem. Do Polski zaczęli przybywać 
duchowni. Powszechna wśród nich znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty 
międzynarodowe. Duchowni znali również tajniki uprawy roli, uczyli melioracji 
podmokłych terenów, stosowali nowe narzędzia, których wykorzystanie przyczyniało 
się do rozwoju gospodarki rolnej. Trzeba pamiętać, że chrzest Polski nie był aktem 
jednorazowym. Pogańskie dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan trzeba 
było ewangelizować, uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. 
Powstawały wspaniałe budowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy katedrach, 
parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące kandydatów do stanu duchownego, 
ale nie tylko.  
Klasztory i kościoły były też ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. 
Literatura i sztuka kształtowały się głównie pod wpływem i dla celów Kościoła. 
Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa. — 
Całe nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura, są owocem przyjęcia chrztu 
św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców. Jako ich spadkobiercy, jako 
spadkobiercy tej ogromnej duchowej spuścizny, mamy prawo do wielkiej dumy, ale 
mamy też święty obowiązek obrony chrześcijańskich wartości, z których wyrosła 
Polska — przypomniał abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, podczas niedawnej Mszy 
św., sprawowanej w prastarym piastowskim palatium na Wyspie Lednickiej, gdzie 
zachowały się pozostałości grodu i baptysteria z czasów Mieszka I. 
Dzięki tym wszystkim zjawiskom zaczęło konsolidować się społeczeństwo, wśród 
którego coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej i 
zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i 
Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało 
religijnemu scaleniu państwa oraz jego 
społecznemu umocnieniu.  Obchody 
jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski pokażą 
nam wszystkim, ile z tego wielkiego, 
historycznego dziedzictwa przetrwało do 
naszych czasów.  


