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LITURGICZNE 
CZY WIESZ, ŻE...

Wchodząc do kościoła przy każdych drzwiach w świątyni znajduje 
się kropielnica z wodą święconą. Przekraczając próg świątyni 
maczamy w niej prawą dłoń i czynimy znak krzyża. Przy 
wychodzeniu jednak nie ma już takiej konieczności. Jest tak 
dlatego, że wchodząc do kościoła przechodzimy ze sfery profanum 
do sacrum, czyli niejako ze sfery grzechu do świętości; woda ma 
przypomnieć o konieczności oczyszczenia nas z grzechów, abyśmy 
mogli godnie przekroczyć tę sferę. Przy wychodzeniu z kościoła nie 
ma już potrzeby oczyszczenia naszego ciała.

Kropielnica

Jak często wypowiadamy słowa „zależy mi na tobie”?  Żyjemy 
w pośpiechu, nie przywiązując uwagi do uczuć. Zamykamy się 
w swoich myślach, sami sobie stawiamy granice i bariery. Nie mamy 
czasu dla osób, które kochamy. Stajemy w potrzasku, w pogoni za 
niczym. Myślimy, że jesteśmy sami, że nikogo nie mamy. 
Zapominamy, że jako wierzący katolicy mamy przecież Tatę, który 
jako Dobry Pasterz opiekuje się nami, dzieli nasze troski, słucha nas 
i zawsze stara się nam pomóc. Po prostu Mu na nas zależy. Kocha 
nas. Dał nam swojego Syna, którego zdarza nam się odrzucać. 
Razem z naszą wiarą muszą iść nadzieja i zaufanie. Nie bójmy się. 
Bóg jest z nami w najgorszej burzy. Wie, co jest dla nas dobre, a co 
złe. Nie decydujmy za Niego. Pozwólmy Mu się w pełni oddać. 
Żyjmy razem z Nim, nie obok Niego. Usłyszmy wołanie, nie 
zagłuszajmy ciszy, w której jest On. Zwolnijmy i zastanówmy się, 
czy spełniamy Jego wolę? Czy pozwalamy Mu w nas działać?

Oliwia Lejman

Maciej Klamrowski

Razem, nie obok SŁOWA EWANGELII 
WEDŁUG MŁODYCH

Pismo Święte nie wyłącza kobiet z czynnej roli pośredniczki w dziele zbawienia. 
Znamy wiele niewiast (zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu), którym Pan 
Bóg powierzał odpowiedzialne zadania (Estera, Judyta, Maryja, prorokini Anna, 
Maria Magdalena). Żadna z nich jednak nie pełniła funkcji kapłańskich. Również 
Chrystus, w całkowicie wolny i suwerenny sposób na swoich Apostołów powołał 
wyłącznie mężczyzn. I to Apostołowie otrzymali misję nauczania i uświęcania 
wiernych oraz rządzenia. Tradycja ta od samego początku pielęgnowana była 
zarówno przez Kościół Wschodni, jak i Zachodni. W związku z tym, w sposób 
„wiążący i ostateczny” temat podsumował św. Jan Paweł II stwierdzając, że Kościół nie 
ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom. 

Dlaczego Kościół Katolicki nie wyświęca 
na księży kobiet? 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

Życie nie jest tylko gromadzeniem dóbr. Jest też czymś 
więcej, niż osiąganiem sukcesów. Naprawdę żyć znaczy 
poddać się przemianie wewnętrznej, być otwartym na 
moc Bożej miłości. Przyjmując moc Ducha Świętego, 
także możecie przemienić wasze rodziny, wspólnoty, 
narody. Uwolnijcie te dary! Niech mądrość, rozum, 
odwaga, bojaźń Boża i szacunek będą znakiem waszej 
wielkości! 

Benedykt XVI

1. Puckie Hospicjum zaprasza do włączenia się w akcję „Pola Nadziei” – zbiórki na 
rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja otaczają opieką około 
trzech tysięcy dorosłych i dzieci. Przed kościołem wolontariusze ubrani w żółte 
koszulki zbierają datki na rzecz puckiego hospicjum. W podziękowaniu każdemu 
darczyńcy przekazują żonkil – kwiat symbolizujący nadzieję.
2. Pielgrzymi wyjeżdżający do Medjugorie spotykają się w piątek, o 5.30 przed 
kościołem. 
3. Ks. Piotr Lewańczyk – proboszcz para�i św. Karola Boromeusza, którego gościliśmy 
w minioną niedzielę dziękuje za o�ary złożone na rzecz budowy kościoła na 
Śmiechowie. Zebrał 11 tysięcy zł. 
4. Z racji prób dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w środę i czwartek nie 
będzie różańca przed wieczorną Mszą św.
5. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego Para�alnego Zespołu Caritas 
zapraszamy na Mszę Świętą, o�cjalnie inaugurującą jego działalność, w najbliższą 
środę, o godz. 18.30. Przewodniczyć jej będzie ks. Piotr Brzozowski, wicedyrektor 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce. 
6. W zakrystii można odbierać zamówione w ubiegłą niedzielę egzemplarze Pisma 
świętego. Można również zakupić Biblię mimo, że się jej nie zamawiało. 
7. 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

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie 
nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech 
będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego 
ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, 
tym, który stał się KAMIENIEM WĘGIELNYM. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie 
dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Oto słowo Boże. 

Pierwsze czytanie Dz 4, 8-12

Jezus jest dobrym pasterzem
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz 
daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest 
pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego 
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. 
Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na 
owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie 
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i 
nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 
Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od 
mojego Ojca”.

Oto słowo Pańskie. 

Tym, którzy Boga miłują, wszystko do pokuty służy, i gdy 
z grzechu się oczyszczą, to ten sam grzech przynosi im pożytek, 
albowiem poznawszy i porzuciwszy złe, stają się w cnotach 
gorętsi i doskonalsi. Tak sprawdzają się słowa o Panu Bogu, jako 
o ścisłym gospodarzu, iż tam zabiera, gdzie nie rozsypał, tam 
żnie, tam gdzie nie siał.

Dołącz do Para�alnego Zespołu Caritas!

Jeśli:
 dysponujesz czasem i chęciami;
 bezinteresownie chcesz zrobić coś dobrego i nie wiesz, 

jak zacząć;
 nie jest Ci obojętny los bliźniego w potrzebie;
dołącz do naszego Para�alnego Zespołu Caritas! 

Zapraszamy na Mszę świętą o�cjalnie inaugurującą 
działalność naszego PZ Caritas 25 kwietnia (środa), godz. 
18.30. Przewodniczyć jej będzie ks. Piotr Brzozowski, 
wicedyrektor Caritas  Archidiecezji  Gdańskiej. 
Po Eucharystii odbędzie się spotkanie w salce na plebanii. 
Więcej o naszym dziele znajdziecie na stronie internetowej 
para�i: www.nmpkp-wejherowo.pl 

KAMIEŃ WĘGIELNY – 
chodzi o kamień narożny 
(węgieł), łączący pionowe 
ś c i a ny  b u d o w l i ,  l u b 
kamień umieszczony na 
szczycie budowli, pełniący 
rolę zwornika sklepienia. 
Łączy on i wiąże kon-
strukcję w zwartą i mocną 
całość. Zob. Mt 21,42; 
Ef 2,20; 1P 2,4. 

ŚWIĘTY TYGODNIA 29. papież, męczennik
26 kwietnia, św. Marcelin (zm. 304)

Aklamacja J 10, 14

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja, alleluja, alleluja

Drugie czytanie J 3, 1-2

Jesteśmy dziećmi Bożymi
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, 
obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się 
to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Oto słowo Boże. 

Psalm responsoryjny Ps 118, 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd

Ref.: Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w człowieku.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w książętach. 
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach.

Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 
błogosławimy was z Pańskiego domu. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 
Boże mój, pragnę Cię wielbić.
Kamień wzgardzony stał się fundamentem

Ewangelia J 10, 11-18


