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Z życia Kościoła

∎ Jezu, ufam
Tobie

D

zisiaj w Kościele Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Inspiracją dla ustanowienia
tego święta było pragnienie
Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia
(Dz. 299). Pragnę, aby święto
Miłosierdzia, było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe
morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Która dusza przystąpi
do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski
(Dz. 699).
W wielu objawieniach Pan
Jezus określił nie tylko miejsce
święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw
i cel jego ustanowienia, sposób
przygotowania i obchodzenia
oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i
kar” związana z Komunią

świętą przyjętą w tym dniu po
dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu
nabożeństwa do Miłosierdzia
Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.
Fenomen kultu Bożego
Miłosierdzia
Dla wielu ludzi fenomen Bożego Miłosierdzia i postać św.
s. Faustyny, skromnej zakonnicy, której Jezus powierzył
konkretne zadania dotyczące
kultu Bożego Miłosierdzia jest
zadziwiający, a mistyczne
aspekty jej życia mogą wydawać się niezrozumiałe i
trudne.
- Bóg przez s. Faustynę przekazał nam bardzo proste przesłanie. Siostra Faustyna pokazuje światu oblicze Boga miłosiernego i ukazuje ludziom na
czym polega miłość miłosierna, czyli to czego współczesny człowiek najbardziej
potrzebuje – podkreśliła s. Elżbieta Siepak ZMBM, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dodała, że Boże
Miłosierdzie jest dzisiaj ratunkiem dla współczesnego, niespokojnego świata.
Coraz więcej pielgrzymów
przybywa do Łagiewnik po to,
by modlić się o pokój na świe-

cie. Taki cel przyświecał wielu
młodym, którzy przyjechali do
Polski na Światowe Dni Młodzieży. W centrum ŚDM w Krakowie było miłosierdzie, dlatego Łagiewniki - centrum
kultu Bożego Miłosierdzia
było najważniejszym i najchętniej odwiedzanym miejscem przez młodych ludzi.
Obraz Bożego Miłosierdzia
Obraz Jezusa Miłosiernego
należy do najbardziej znanych
w historii Kościoła i we współczesnym świecie wizerunków
Chrystusa ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego. Jest to
obraz niezwykły nie tylko z
tego względu, że jest najbardziej upowszechniony, ale
przede wszystkim dlatego, że
jego współautorem jest sam
Pan Jezus, który właśnie w takiej postaci ukazał się Siostrze
Faustynie w celi płockiego
klasztoru Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia 22
lutego 1931 roku i według tej
wizji polecił namalować swój
obraz.
Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego powstał w pracowni wileńskiego artysty Eugeniusza
Kazimirowskiego
pod okiem Siostry Faustyny w
1934 roku. Od tego czasu powstało wiele różnych wersji
wizerunku Chrystusa Miło-
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siernego malowanych według
wizji Siostry Faustyny, które
są w kościołach, kaplicach całego świata. Szczególne miejsce w tej ikonografii i kulcie
Miłosierdzia Bożego zajmuje
łaskami słynący obraz z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w KrakowieŁagiewnikach. Na nim bowiem
spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47), choć nie
był to ani pierwszy obraz malowany pod okiem Siostry
Faustyny, ani pierwszy obraz
w kaplicach jej Zgromadzenia.
Ten wizerunek Chrystusa cieszy się niezwykłą czcią wiernych, słynie wieloma łaskami,
a jego kopie i reprodukcje
można spotkać wszędzie, na
wszystkich
kontynentach
świata.
niedziela.pl, faustyna.pl ∎

Z życia parafii

∎ Remont
kościoła
w Krokowej

Z

a tydzień będziemy gościć na niedzielnych
mszach świętych księdza z
Parafii w Krokowej, który
będzie zbierał ofiary na remont krokowskiej świątyni.
W grudniu 2015 roku zawiązała się umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych

funkcji turystycznych wraz z
kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych ze środków Unii Europejskiej”.
Odnośnie kościoła, realizacja tego projektu jest absolutnie konieczna ze względu na
bezpieczeństwo obiektu czyli
kościoła i bezpieczeństwo
osób, które przychodzą do kościoła.
Jest to naprawdę wspaniała
okazja, aby uratować ten
piękny kościół, który od początku swojego istnienia nie
przeszedł żadnego gruntownego remontu.
Stan zewnętrzny pozostawia wiele do życzenia ze
względu na swój wiek, ale
także na skutek specyficznych
warunków atmosferycznych
tutaj panujących, między innymi bardzo silnych wiatrów,
które spowodowały przez lata
bardzo wiele różnego rodzaju
ubytków i uszkodzeń bryły kościoła. Przy każdym większym
wietrze odpadają kolejne kawałki elewacji zewnętrznej z
całymi gzymsami. Stanowi to
bardzo wielkie zagrożenie dla
zdrowia, a nawet życia osób
poruszających się w bliskości
Kościoła. Dofinansowanie z
Unii Europejskiej wynosi 60%
kosztów kwalifikowanych, a
40% wynosi tzw. „wkład własny”. W praktyce oznacza to,
że w przeciągu 2 lat musimy
spłacić kwotę ok. 800 tysięcy
złotych.
W realizację projektu wkładamy własne siły i środki, lecz
ze względu na bardzo dużą
kwotę wkładu własnego bez
pomocy ludzi dobrej woli bę-

dzie on trudny do zrealizowania.
My jako księża z parafii w
Krokowej też pragniemy w
miarę możliwości włączyć się
w jakiś sposób w pozyskiwanie środków na ten cel. I tak
jednym ze sposobów zarabiania jest to, że jeżdżąc po parafiach głosimy kazania, a potem
po Mszach Świętych zbieramy
ofiary na ten cel. Możemy to
robić dzięki życzliwości miejscowych Proboszczów i ich Parafian. I tak byliśmy między innymi w takich miejscowościach jak: Kołobrzeg, Karwia,
Chałupy, Wierzchucino, Białogóra, Jastrzębia Góra, Dębki,
Gdańsk, Warszawa. Przed
nami wyjazdy do Parafii w Starzynie, Sierakowicach, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku.
Jesteśmy wdzięczni innym
parafiom, że umożliwiają nam
prowadzenie takich zbiórek.
Jeżeli chcieliby Państwo
uzyskać więcej informacji na
temat naszej parafii oraz realizowanego przez nas projektu
to zapraszam na stronę internetową parafii Św. Katarzyny
w
Krokowej
–
www.parafiakrokowa.pl,
gdzie w zakładce "Remont Kościoła" znajdą Państwo szczegółowe informacje. Wyrażam
głęboką nadzieję, że nasza parafia spotka się z Państwa zainteresowaniem i tym samym
zapraszam do włączenia się
we wspólne dzieło renowacji
naszej świątyni.
Ks. Mariusz Kiniorski
– proboszcz Parafii w Krokowej ∎
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Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Pochylić się
nad bliźnim

I czytanie: Dz 2, 42-47
II czytanie: 1 P 1, 3-9
Ewangelia: J 20, 19-31
Słowa Ewangelii
ieczorem w dniu zmartwychwstania,
tam
gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: «Pokój wam!» A
to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich:
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwuna-

W

stu, zwany Didymos, nie był
razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy
Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli
na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w
bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i
włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł
do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział
mu
Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec

3

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w
imię Jego.
Rozważanie
amknięte z obawy przed
otoczeniem drzwi i niedowiarstwo Tomasza-tak wygląda sytuacja pierwszej
wspólnoty chrześcijan po
zmartwychwstaniu Chrystusa.
Wciąż jeszcze brakowało im
wiary w to, że Jezus pokonał
śmierć, i odwagi, aby o tym
mówić. Musiał zstąpić na nich
Duch Święty, aby ich umocnić i
posłać, aby głosili Dobrą Nowinę światu.
My także jesteśmy posłani,
aby świadczyć o Jezusie, aby
być świadkami Bożego miłosierdzia. Chrystus pochyla się
nad każdym z nas, nad naszą
biedą i grzesznością. Obyśmy
także potrafili się pochylić nad
każdym człowiekiem potrzebującym naszego wsparcia.

Z

ks. M. Krawiec SSP
„Ewangelia 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
tej o godz. 12.00 dla dzieci przed pierwszą
komunią świętą.
Dzisiaj w Kościele uroczystość Miłosierdzia 5. Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele w Ostrowie
Bożego – po mszach świętych zbiórka na
rozpoczyna się kurs przedmałżeński dla nachrześcijan z Syrii.
rzeczonych – potrwa przez cztery kolejne
Parafia w Krokowej przygotowuje się do geniedziele.
neralnego remontu elewacji kościoła – po- 6. W dniu 25 kwietnia (wtorek) w miejscowoczątek latem bieżącego roku. Kolekta z
ści Starzyno, Gmina Puck ogłasza zbiórkę
przyszłej niedzieli na ten cel.
odpadów wielkogabarytowych oraz zużyDo nabycia jest nowy numer „Gościa Nietego sprzętu elektrycznego i elektroniczdzielnego”, a u ministrantów można nabyć
nego z posesji. Odpady należy wystawić
„Głos Michała Archanioła”.
przed posesję do godz. 7.00 w dniu odbioru
W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
lub dzień wcześniej.
godz. 10.00 spotkanie dla kandydatów do 7. Zapowiedzi przedślubne:
sakramentu bierzmowania, a po mszy święI-sza: Krzysztof Wasielewski z parafii Św.

∎ Ogłoszenia parafialne
1.
2.

3.
4.
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Józefa z Gdyni i Magdalena Anna Bojke z parafii Starzyno.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu Liss,
Glembin i Kirkowskim ze Starzyna, a na sobotę o sprzątanie
kościoła prosimy rodziny państwa Adrian, Wicher, Tuszer z
ul. Osiedle Leśne ze Starzyna i rodziny państwa Pulczyńskich
ze Sulicic.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na kwiecień
Ogólna: Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę również możliwość poświęcenia
się Panu w kapłaństwie lub
życiu konsekrowanym.

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
Myśl tygodnia
– Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski
„Nie rób nic, czego nie zro06:30 + Matylda, Małgorzata i Jan (23 gr.)
biłby Chrystus, ani nie mów
07:00 + Mąż Paweł Drzeżdżon, synowa Izabela
słów, których by nie wypo18:00 + Brat Krzysztof Bisewski, dziadkowie z obojga stron
wiedział, gdyby znalazł się na
twoim miejscu, miał twój
Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.
wiek i twoje zdrowie”
– Święto św. Marka, Ewangelisty
Św. Jan od Krzyża ∎
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (24 gr.)
18:00 + Mąż Paweł Buja
Redakcja:
Środa, 26 kwietnia 2017 r.
Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
07:00 + Alfred Pliński
Uwagi i zapytania odnośnie biule17:00 Nowenna Werblinia: + Gracjan Zielke; + Anna Darga tynu oraz artykuły do publikacji
(10 r. śm.); + Zygmunt Gojk (r. śm.); + Tekla i Józef Elwart prosimy kierować na adres mai18:00 Nowenna Starzyno: O zdrowie i opiekę MB dla mamy lowy redakcji:
Scholastyki Helandt z wdzięcznością za trud wychowaw- biuletyn@parafiastarzyno.pl.
czy; Do MB z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Ni- Pozyskane ofiary przekazywane
są na fundusz ministrancki naszej
kodema w 1. urodziny; Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i parafii.
zdrowie dla rodziny w 20. rocznicę ślubu Doroty i Krzysztofa; + Rodzice Agnieszka i Augustyn Laga, Jan i Magdalena Kromliccy oraz szwagier Edmund; + Olga Labudda
(m-c po śmierci); + Helena Grabowska (m-c po śmieci);
+ Jan Pipka (m-c po śmieci); + Franciszek (r. śm.) i Brygida Rutha, Brunon i Andrzej Karsznia; + Irena Jaffke
(dn. ur.); + Córka Magdalena i ojciec Leon Pliński; + Joanna (r. śm.) i Paweł Muza; + Matylda, Małgorzata i Jan (25 gr.); + Klara Kobierzyńska (40 r. śm.).
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (26 gr.)
18:00 + Mieczysław Felkner (dn. ur.)
Piątek, 28 kwietnia 2017 r.
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (27 gr.)
17:00 Jubileusz 55 lat ślubu p. Hildegardy
i Józefa Muza
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy, Stefan, Paweł, Jan i Bronisława
Syldatk
Sobota, 29 kwietnia 2017 r.
– Święto św. Katarzyny ze Sieny
07:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (28 gr.)

17:00 W podziękowaniu za otrzymane łaski i o
dalsze bł. dla Elżbiety Miotk w 90. urodziny
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze i opiekę Matki Boskiej dla
rodziny
Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.
– III Niedziela Wielkanocna
07:00 + Rodzice Anna i Leon Dettlaff
08:30 + Rodzice Jan i Maria Białk, bracia i siostra
10:00 + Rodzice Helena i Józef Mudlaff
12:00 + Matylda, Małgorzata i Jan (29 gr.)
18:00 Dziękczynna w 45. rocznicę ślubu rodziców
i dziadków

