



 Każdego roku wiosną z inicjatywy hospicjów w całej Polsce odbywają 
się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żonkile, wręczane 
przez wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na 
rzecz podopiecznych hospicjów, a także zwrócenie uwagi ideę opieki 
hospicyjnej.
 Pola Nadziei na Pomorzu wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, 
pozwalają zebrać środki na rzecz: Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Hospicjum Pomorze Dzie-
ciom, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Domu Hospicyjnego Caritas 
im. Św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum im. Św. 
Wawrzyńca w Gdyni, wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynową Przystanią” oraz Puckiego 
Hospicjum pw. Ojca Pio.
 Pola Nadziei pomagają hospicjom finansować opiekę nad dorosłymi i dziećmi, którzy potrzebują 
całodobowego, profesjonalnego wsparcia. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes – 
„gość” i hospitium – „gościna”. Zespoły hospicyjne odpowiadają na medyczne, ale również zwyczajne, 
ludzkie potrzeby pacjentów: bliskości, rozmowy. W swojej misji kierują się hasłem „Hospicjum to też 
Życie”
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ


Piąta niedziela Wielkiego Postu ma już charakter 
wybitnie pasyjny. Zasłania się krzyże, skupia się na 
przygotowaniu Jezusa do Męki. Do tego przygotowują 
się też Apostołowie, zaś przez liturgię i z nami dzieje 
się podobnie. Dziś liturgia daje nam punkt wyjścia do 
tych wydarzeń. Niezmienny w swej miłości Bóg nie 
przestaje wdrażać swojego zbawczego planu w życie. 
W Chrystusie dopełnia się historia człowieka, historia 
odkupienia, historia świata, czas, dopełnia się miłość – 
wszystko znajduje w Nim pełnię! Wyrażają to słowa: 
„Czynię wszystko nowe” (Iz 43,19; por. 66,22; 65,17). 
Rozumiemy tę nowość jako odnowienie zupełne – 
nadanie nowej jakości. Podobnie jak motyl jest nową 
formą dla poczwarki – i choć stworzenie jest to samo, 
to jednak nowe, tak Bóg odnawia świat. Jezus czyni 
wszystko nowe (Ap 21,5). My pozostający w 
Chrystusie stajemy się nowym stworzeniem (2 Kor 
5,17). 
Dzisiaj Słowo daje nam poznać nowość działania Boga 
– jest nią zbawianie od grzechu. Doświadczamy tego 

od dziecięcych lat i może stało się to dla nas oczywiste. 
Jezus ma władzę odpuszczać grzechy (por. Mt 9,6) 
i przywracać ludziom pierwotną relację z Bogiem, jaką 
cieszyli się Adam i Ewa. Przed Jezusem nie było to 
możliwe. Św. Paweł dzieli w pewnym miejscu ludzi na 
starych i nowych (Ef 4,22-24, Kol 3,9n). Starzy tkwią 
w swoim grzechu i żyją śmiercią; zaś nowi ludzie są 
podobni do Chrystusa – Nowego Człowieka. Mają 
Jego cechy: upodobanie w miłości Ojca, żyją moralnie 
na Jego wzór, są posłuszni Bogu – „stworzeni w spra-
wiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,24). 
Ciekawą interpretację przedstawia ojciec Jacek Salij 
uznając, że w każdym z nas mieszka stary człowiek, 
który nie przyjmuje uświęcenia, sakramentów – nie 
będzie zbawiony. Potrzeba nam go zabijać, aby żyć 
mógł Boży człowiek (por. Kol 3,5). Dokonać tego 
może Chrystus. 
Istotnie przyjmując Jezusa za swojego Pana i żyjąc 
według Jego słowa możemy doświadczyć Jego 
pasterskiej miłości. Ona oczyszcza z grzechów, a do- 
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piero potem jednoczy nas z Ojcem. Każdy z nas staje 
dzisiaj przed Jezusem jako oskarżony. Rzeczywiście 
grzechy nasze przyniosły na nas słuszny wyrok 
śmierci jako zapłatę: „Albowiem zapłatą za grzech jest 
śmierć” (Rz 6,23). Jezus słyszy głosy oskarżycieli 
domagających się sprawiedliwego wyroku i to na-
tychmiast. On tymczasem pisze palcem po ziemi 
i słucha ludzkich osądów – słusznych. Jednak reakcja 
Jezusa jest zupełnie nowa – przebaczenie.  
Kamienowanie za cudzołóstwo nie wymagało sądu, 
lecz świadków (por. Pwt 22,20-21). Dlaczego więc 
przyprowadzono dziewczynę do Nauczyciela jakoby 
na sąd? Brat Efraim jest zdania, że była ona bardzo 
młoda i tłum podzielił się na rygorystów Prawa i na 
wrażliwych współczujących. Wszyscy jakoś odczu-
wali niezręczność sytuacji i ciężar Prawa. Byli 
zagubieni pomiędzy literą a własnym sercem. Myśleli 
bowiem po staremu. Tymczasem Jezus – w nowości, 
którą przyniósł na ziemię – przebacza. 
Pisanie palcem po ziemi interpretuje się jako Boży 
dotyk rzeczywistości ludzkiej. Palcem Bożym pisane 

były Przykazania, jako przymierze miłości Boga do 
człowieka. Jezus nawiązuje do Przykazań, a raczej do 
ich Źródła – Miłości. Ona jest wypełnieniem i kresem 
każdego Prawa: „Kresem Prawa jest Chrystus” (Rz 
10,4); „Miłość jest doskonałym wypełnieniem 
Prawa” (Rz 13,10). Warto zaznaczyć, że Jezus pisze 
dwukrotnie, zadając pytania pomiędzy tymi czyn-
nościami. Mojżesz również dwukrotnie przyniósł 
Izraelowi tablice przykazań. Pierwsze potłukł na 
widok złotego cielca (por. Wj 32,19). Drugie tablice 
tego samego Prawa niosły już wypełnienie przymierza 
(Wj 34,1.28). Patrzymy na Jezusa, który reaguje tak 
samo – wszak to ten sam Bóg – pisze pierwsze Prawo, 
którego nie dostrzegli: prawo Miłości. Zadaje pytanie 
o ich sprawiedliwość – czy żyją według Prawa, ale nie 
litery, tylko miłości Bożej. Potem jeszcze raz 
przypomina gestem pisania. Czy tłum wiedział co się 
dzieje za tymi gestami? Pozostaje to jedynie w sferze 
naszych domysłów. Niektórzy przypuszczają, że Jezus 
wypisywał grzechy tam stojących. A może przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego? 
W każdym razie lekcja Nauczyciela została odczytana. 
Nikt z nich nie okazał się sprawiedliwym. Każdy 
zobaczył siebie w tej dziewczynie. Natomiast nikt nie 
dostrzegł wielkodusznego Jezusowego gestu prze-
baczenia. Nikt Go nie naśladował. Moc przebaczenia 
zachowało oczyszczone serce niewiasty cudzołożnej, 
która opowiadała wokoło o wielkich rzeczach, jakie 
jej Jezus uczynił – o zupełnie nowym dla siebie 
doświadczeniu ukochania w miejsce pogardy, zranień 
i wykorzystania. Była odnowiona w Chrystusie. 

ks. Krystian Wilczyński



Pytania o wiarę

„JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ, 
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ"  
126. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje 
Zmartwychwstanie Chrystusa? 
Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą 
naszej wiary w Chrystusa i stanowi, tak samo jak Krzyż, 
istotną część Misterium Paschalnego.  
127. Jakie „znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie 
Jezusa?  
Oprócz tak istotnego znaku, jakim był pusty grób, 
Zmartwychwstanie Jezusa zostało potwierdzone przez 
niewiasty, które pierwsze spotkały Jezusa i były 
pierwszymi zwiastunami tej nowiny dla samych 
Apostołów. Następnie Jezus „ukazał się Kefasowi 
[Piotrowi], a potem Dwunastu, później zjawił się więcej 
niż pięciuset braciom równocześnie” (1 Kor 15,5-6), 
i innym jeszcze. Apostołowie sami nie mogli wymyślić 
zmartwychwstania, ponieważ wydawało im się ono 
niemożliwe: sam Jezus wyrzucał im ich niewiarę.  
128. Dlaczego Zmartwychwstanie jest jednocześnie 
wydarzeniem transcendentnym? 
Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, które 
można stwierdzić na podstawie pustego grobu i świa-
dectw ludzi, którzy Zmartwychwstałego widzieli, pozo-
staje jednak przez to, że przekracza historię, w sercu 
tajemnicy wiary. Dlatego Chrystus Zmartwychwstały nie 
ukazuje się światu, ale swoim uczniom, którzy teraz będą 
dawać świadectwo o Nim przed ludem.  
129. Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa 
Chrystusa? 
Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do 
życia ziemskiego. Zmartwychwstałe ciało, w którym się 
ukazuje, jest tym samym ciałem, które zostało 
ukrzyżowane i nosi ślady Jego męki, ale równocześnie 
uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały. Z tego 
powodu Jezus Zmartwychwstały jest całkowicie wolny 
w wyborze form ukazywania się swoim uczniom; może 
się ukazywać, jak i kiedy chce, i pod różnymi 
postaciami.  
130. W jaki sposób Zmartwychwstanie jest dziełem 
Trójcy Świętej? 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest transcendentnym 
dziełem Boga. Działają w nim równocześnie trzy Osoby 
Boskie, według tego, co jest im właściwe: Bóg Ojciec 
ukazuje swą moc; Syn odzyskuje życie, które 
dobrowolnie ofiarował (por. J 10,17-18), a Duch Święty 
ożywia martwe człowieczeństwo Jezusa i powołuje je do 
chwalebnego stanu.  
131. Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwych-
wstania?  
Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. 
Potwierdza prawdę o Boskości Jezusa, jak również 
stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus 
czynił i czego nauczał, oraz wypełnia wszystkie Boskie 
zapowiedzi. Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu 

i śmierci, jest zasadą naszego usprawiedliwienia i na-
szego zmartwychwstania: udziela nam daru łaski 
przybrania za synów, które jest rzeczywistym uczestni-
ctwem w życiu jedynego Boga; potem, przy końcu 
czasów, ożywi nasze ciało.  

„JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA, SIEDZI PO 
PRAWICY BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO"  

132. Co przedstawia Wniebowstąpienie? 
Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim 
Apostołom, gdy Jego chwała pozostawała jeszcze 
zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, 
Chrystus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest 
Panem, który teraz w swoim człowieczeństwie w wiecz-
nej chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się nieustannie 
za nami u Ojca. Posyła nam swego Ducha i daje nam 
nadzieję, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki. 

 „STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH 
I UMARŁYCH"  

133. Jak teraz króluje Pan Jezus? 
Pan wszechświata i historii, Głowa swego Kościoła, 
Chrystus uwielbiony pozostaje w sposób tajemniczy na 
ziemi, gdzie Jego królestwo jest już obecne jako zalążek i 
zaczątek Kościoła. Pewnego dnia powróci w chwale, lecz 
nie znamy czasu. Dlatego żyjemy w czuwaniu, prosząc: 
„Przyjdź, Panie!" (Ap 22,20).  
134. W jaki sposób dokona się chwalebne przyjście 
Chrystusa?  
Po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który 
przemija, chwalebne przyjście Chrystusa urzeczywistni 
ostateczny triumf Boga w paruzji Chrystusa i w Sądzie 
Ostatecznym. W ten sposób zrealizuje się Królestwo 
Boże.  
135. Jak Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych? 
Chrystus będzie sądził na mocy prawa, które nabył jako 
Odkupiciel świata, który przyszedł zbawić ludzi. 
Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego 
człowieka względem Boga i bliźniego oraz tajemnice 
serc. Każdy człowiek, według swoich uczynków, 
zostanie obdarowany życiem lub potępiony na 
wieczność. W ten sposób urzeczywistni się „miara 
wielkości według Pełni Chrystusa" (Ef 4,13), gdy Bóg 
będzie „wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15,28).  
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1. Akcja Pola Nadziei, czyli zbiórka na hospicja, 
odbywa się dzisiaj na Pomorzu, również przy naszym 
kościele. 

2. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 
12.00 w kościele. 

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym 
dzisiaj o godz. 17.30. 

4. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się 
w naszym kościele dzisiaj. Modlitwę uwielbienia 
poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy 
i ciała o godz. 18.30.  

5. Wprowadzenie biblijne dla wyjeżdżających do Ziemi 
Świętej oraz spotkanie organizacyjne w poniedziałek 
o godz. 18.45 w domu parafialnym. 

6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 

7. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę 
od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.  

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy 
w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15,  

9. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” 
w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 

10. W piątek, 23 III jedno nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej ulicami naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 
18.30 w kościele. Zapraszamy dzieci, młodzież, 
dorosłych. 

11. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę 
o godz. 16.30 w domu parafialnym. Zapraszamy na to 
spotkanie również nowych chłopców chętnych do 
włączenia się w służbę ministrancką. 

12. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm 
na każdej Mszy Świętej, a uroczysta procesja z pal-
mami na Mszy o godz. 12.00.  

13. Młodzież będzie rozprowadzać palmy w przyszłą 
niedzielę przed wejściem do kościoła. 

14. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można 
przynieść do kościoła w przyszłą niedzielę i złożyć do 
wystawionego obok chrzcielnicy kosza. Ofiary te 
przeznaczone będą dla osób potrzebujących i biednych. 

15. Do skrzynek „Ofiary na kwiaty” po obu stronach 
kościoła można złożyć ofiary na kwiaty do grobu 
Pańskiego. 

16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 
różańcu. 

Zmarły nasze parafianki:  Ludwika Łysoń, l. 82, zam. 
przy ul. Reja oraz Barbara Szostak, l. 63, zam. przy ul. 
Marynarki Polskiej. Polećmy je Miłosierdziu Boga… 

Poniedziałek, 8 kwietnia 
  7.30 + Włodzimierz Tomala - m-c po śmierci 
18.00 + Ryszard Mikołajczak w 3. rocznicę śmierci 
Wtorek, 9 kwietnia 
  7.30 + Zdzisława Sienkiewicz oraz rodzice z obu stron  
18.00 + Jan Ciemiński - intencja od sąsiadów 
Środa, 10 kwietnia 
  7.30 - o łaskę wytrwania przy Bogu dla nawróconych 
18.00 + Kazimierz w 10. rocznicę śmierci 
Czwartek, 11 kwietnia 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Tadeusz w 5. rocznicę śmierci, Marianna, 
rodzice i rodzeństwo 

Piątek, 12 kwietnia 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Bolesław Góra 
Sobota, 13 kwietnia 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Hieronim Kucharski w 4. rocznicę śmierci  
Niedziela Palmowa, 14 kwietnia 
8.00 + rodzice: Apolonia, Helena, Władysław, Józef; 
rodzeństwo: Jadwiga, Teresa, Teresa, Czesław, Henryk 
10.00 + Urszula i Edward Chlechowicz; siostra Grażyna 
12.00 + syn Maciej, rodzice z obu stron, dziadkowie 
18.30 - z okazji 80-tych urodzin Krystyny Walkowicz

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


