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LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Od poprzedniej niedzieli, obok ołtarza umiejscowiona jest �gura 
zmartwychwstałego Jezusa. Ubrany jest w czerwoną (czasem spotyka 
się białą) szatę. Symbolizuje ona  zbawczą Mękę Chrystusa. Jedną rękę 
ma uniesioną ku górze w geście błogosławieństwa, w drugiej zaś 
trzyma chorągiew – znak zwycięskiej mocy. Figura została uroczyście 
wprowadzona do prezbiterium w procesji rezurekcyjnej, przy 
dźwiękach dzwonków, które oznaczały radość ze zmartwychwstania. 
Ten wizerunek Zmartwychwstałego będzie nam towarzyszyć przez 
niemal cały okres Wielkanocy – aż uroczystości Wniebowstąpienia 
Pańskiego, które przypada w niedzielę poprzedzającą Zesłanie Ducha 
Świętego (w tym roku 13 maja).

Figura Jezusa

Strach, niepokój, zwątpienie… Znasz to, nie chcesz się pomylić, wyjść 
na błazna, zostać zaatakowanym lub skrytykowanym przez innych. 
Zamykasz się w świecie, który ma być dla ciebie najlepszy, z obawy 
przed innymi, może i przed samym sobą? Tkwisz w nim, chociaż 
podświadomie wiesz, że jest ci w nim niewygodnie, chociaż 
podświadomie wiesz co powinieneś zrobić. Ale nie chcesz… Strach 
i opinia innych powstrzymują cię przed działaniem. Trzymają cię 
w niewoli, z której nie idzie się wydostać. Myślisz, że nikt nie jest 
w stanie ci pomóc, że tak musi być… Ale On cię zna, wiedział od 
zawsze, że tak będzie. Wiedział, że twoja miłość do Niego będzie 
ogromna, ale strach równie wielki. Dlatego nie pozostawił cię 
samego… Posłał na pomoc swego Ducha, który zabiera strach, 
niepokój, zwątpienie, opinie innych. Ma moc wyrwania ciebie 
z niewoli…  Ma moc uratowania cię, jeśli uwierzysz. 

Katarzyna Bielińska

Szymon Reinke

Św. Ireneusz

Pan obiecał nam posłać Ducha Świętego jako Pocieszyciela, 
aby nas przygotować dla Boga. Jak bez wody nie da się 
zaczynić suchej maki i wyrobić w niej jednego ciasta 
i jednego chleba, tak i my nie możemy stać się jedno w Jezusie 
Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak 
zeschnięta ziemia nie wydaje plonu bez wilgoci, tak my, 
którzy byliśmy suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców 
życia bez deszczu zesłanego z woli niebios.

Jeśli uwierzysz SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Sprawa możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę została poruszona przez II Polski 
Synod Plenarny. Biskupi wyrazili szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. do 
ust w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej, „nie wykluczając jednak innych form 
przyjmowania Komunii św.” To – jak by nie było – ogólne stwierdzenie doprecyzowuje 
biskup gdański w jednym ze swoich listów na Wielki Post: „Przyjmujemy Komunię świętą 
zgodnie z tradycją wprost do ust. Tradycja ta w Polsce nie budzi zastrzeżeń, ale jeśli ktoś 
poprosi o Komunię świętą na rękę, kapłan poda mu Ciało Chrystusa, które należy od razu 
spożyć wobec udzielającego Komunii świętej”. Zgodnie z wypowiedziami polskich 
biskupów takie przyjęcie Komunii św. wyglądałoby następująco: lewa dłoń, 
podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub 
rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia święta. Przygotowane do 
przyjęcia Komunii św. dłonie przypominać powinny krzyż (krzyż naszego życia), na który 
zostaje złożone Najświętsze Ciało Chrystusa. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone 
na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. Ta 
chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji. 
Nauczający w IV wieku dodatkowo przestrzega: Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez 
zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na 
ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek 
z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem 
winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota 
i innych szlachetnych kamieni. 

Czy katolikom w Polsce wolno przyjmować 
Komunię świętą na rękę? PARAFIANIE PYTAJĄ?

Ogłoszenia para�alne ! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para�i, możecie je 
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do 
zakrystii.

xkb

1. Dzisiaj w niedzielę Miłosierdzia Bożego do puszek zbierane są o�ary na rzecz Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej.
2. Zapraszamy dzisiaj do naszego kościoła o godz. 15:00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
oraz na modlitwę uwielbienia.
3. W przyszła niedzielę, 15 kwietnia, będziemy gościć w naszej para�i ks. Piotra 
Lewańczyka – proboszcza sąsiedniej para�i pw. św. Karola Boromeusza w Wejherowie. 
Będzie on głosił kazania na wszystkich Mszach Świętych, a po nich, wolontariusze będą 
zbierać datki na budowę swojej świątyni para�alnej. 
4.Z racji prób dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej we wtorek i czwartek nie 
będzie różańca przed wieczorną Mszą Świętą.
5. W sobotę, 14 kwietnia, zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej na 
spowiedź. Odbędzie się ona w dwóch grupach o godz. 9:00 i 10:30.
6. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową naszej para�i. Znajdziemy tam 
ogólne informacje o para�i, bieżące ogłoszenia duszpasterskie, relacje z naszych 
para�alnych wydarzeń wraz z licznymi zdjęciami oraz wiele ciekawostek związanych np. 
z naszym kościołem. 



BÓG MÓWI DZISIAJLiturgia Słowa

Życie pierwszych chrześcijan
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co 
posiadał,  ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał 
niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże. 

Pierwsze czytanie Dz 4, 32-35

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, 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 Dwunastu, 
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 nie włożę ręki 
mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu 
Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, 
mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie. 

Postaram się, aby każdą spowiedź odprawiać i Komunię świętą 
przyjmować tak, jakby to był ostatni dzień w moim życiu. Będę 
często nawiedzać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
zwłaszcza gdy będę strapiona.

Z życia duszpasterstwa młodzieży

W miniony Poniedziałek Wielkanocny młodzież ze wspólnoty 
Concordia spędziła razem piękny, świąteczny czas na II Nocy 
Filmowej na plebanii przy naszym kościele. Każdy z uczestników miał 
do dyspozycji kilka stref, w których mógł spędzać czas (oglądanie 
�lmów, gry planszowe, rozmowy, jedzenie, sen). Zorganizowanie 
takiego spotkania bardzo zintegrowało wspólnotę. Zdjęcia z naszej 
imprezy można zobaczyć na stronie internetowej para�i.

P O K Ó J  –  t a k  n a j c z ę ś c i e j 
tłumaczone jest hebrajskie słowo 
szalom, które występuje w Piśmie 
Świętym ponad 250 razy i ma 
bardzo szerokie zastosowanie. 
Najogólniej oznacza ono pełnię, 
jedność, szczęście, pomyślność, 
zdrowie, a także spokój, wyci-
szenie. Pokój w ujęciu biblijnym 
nie jest pojęciem abstrakcyjnym, 
ale bardzo konkretnym, obejmu-
jącym zarówno świecką, jak 
i religijną sferę ludzkiego życia. 
Do dziś słowo szalom przetrwało 
w kulturze żydowskiej jako 
pozdrowienie używane zarówno 
przy powitaniu, jak i pożegnaniu. 
Za świeckim użyciem słowa 
szalom stoją jednak głębokie racje 
teologiczne. W Piśmie Świętym 
pokojem nazywany jest Bóg 
i uważa się Go za twórcę i źródło 
pokoju, którego hojnie udziela 
ludziom. W relacjach między-
ludzkich nie może on istnieć bez 
Boga. W Nowym Testamencie 
greckim odpowiednikiem hebr. 
szalom jest rzeczownik eirene, 
który zawiera ponadto pewne 
odcienie znaczeniowe obecne 
w literaturze greckiej. W kulturze 
hellenistycznej pokój oznacza nie 
tylko przeciwieństwo wojny 
i niezgody, lecz także niewzru-
szony  we wnętrzny  sp okój , 
wynikający z harmonii umysłu. 
Chrystus jest pokojem i źródłem 
pokoju dla wierzących, ponieważ 
prz e z  swoj ą  Mękę,  Śmierć
i Zmartwychwstanie wszystkich 
pojednał w swoim ciele z Bogiem. 
W tym ujęciu pokój dotyczy nie 
tylko relacji międzyludzkich, lecz 
przede wszystkim odnosi się do 
relacji człowieka z Bogiem i jest 
owocem zbawienia dokonanego 
w Chrystusie oraz Jego darem dla 
uczniów. 

ŚWIĘTY TYGODNIAdziewica, stygmatyczka, mistyczka
11 kwietnia, św. Gemma Galgani (1878-1903)

Katarzyna Matusiak

Aklamacja  J 20, 29

Alleluja, alleluja, alleluja
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja

Drugie czytanie 1 J 5, 1-6

Naszą siłą jest nasza wiara
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła
Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał 
życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci 
Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z 
Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza 
wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus 
jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą. 

Oto słowo Boże. 

Psalm responsoryjny 
Ps 118, 1 i 14. 13-14. 22-24

Ref.: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Niech bojący się Pana głoszą: 
„Jego łaska na wieki”.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, 
lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, 
On stał się moim Zbawcą.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Ewangelia J 20, 19-31


