TYGODNIK PARAFII
NMP MATKI KOŚCIOŁA
i św. Katarzyny Szwedzkiej
1. Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020 roku (nr 188)
Pierwsze czytanie: Rdz 2,7-9;3,1-7; Drugie czytanie: Rz 5,12-19; Ewangelia: Mt
Wielki Post to czas nawrócenia oraz pogłębienia wiary. Temu mają służyć podejmowane
wyrzeczenia, umartwienia i modlitwa. Wielki Post to także baczniejsze zwrócenie oczu na
drugiego człowieka. Stąd jałmużna. Aby ją ułatwić, dołączmy do dzisiejszej gazetki
skarbonkę „Caritas”. Proszę ją złożyć, postawić na widocznym miejscu w domu i wrzucać do niej pieniądze zaoszczędzone dzięki wielkopostnym wyrzeczeniom. W ten sposób
do Wielkanocy uzbiera się jakaś suma pieniędzy, którą będziemy mogli wesprzeć
potrzebujących.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST (cz. 1)
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20)
Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający
przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem
wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim
osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale
powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona
nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej
dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając
odpowiedź wolną i szczodrą.
1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia
Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa:
kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest
tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam
relację pełną szczerego i owocnego dialogu”. Kto wierzy
w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze
życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas
gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca,
z Jego woli, by dać życie w obfitości. Jeśli natomiast
słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa”, to
narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu,
doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety
świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.
Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym
przekazać każdemu chrześcijaninowi: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się
zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje
grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię
uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego
krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się
przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie
odradzać na nowo”. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem
z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest

zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać
z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.
2. Pilna potrzeba nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki
której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie
miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie
„twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za
mnie”. Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela
z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego
Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość
Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin
modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany
pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać
różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to,
że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia
zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej
nawracać ku Niemu i ku Jego woli.
Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie
pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael,
abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego
Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im
bardziej damy się zaangażować
Jego Słowu, tym bardziej uda się
nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia względem
nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten
czas łaski przeminął daremnie,
w zarozumiałym złudzeniu, że to
my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku
Niemu.
(cd. za tydzień)

JAN PAWEŁ II O WIELKIM POŚCIE

Do świętowania 100-lecia urodzin Janem Pawłem II
pozostały niespełna trzy miesiące, a jest jeszcze trochę
do omówienia. Rozpoczynamy nowy miesiąc i tym
samym przystępujemy do kolejnych rozważań
związanych z Ojcem Świętym. W marcu będą to
przemyślenia Papieża na różne tematy, czasem
związane z aktualnymi wydarzeniami.
W środę popielcową weszliśmy w okres
Wielkiego Postu, więc nie możemy
pominąć tego tematu. Dzisiaj będziemy
mogli poczytać o tym, czym dla Jana
Pawła II był ten pokutny czas i zacytujemy kilka myśli, które mogą nam
pomóc w jego owocnym przeżyciu.
Na początku krótkie, ale bardzo treściwe
papieskie przesłanie, które warto sobie
zapamiętać: Wielki Post stanowi dla
wierzących sprzyjającą okazję do dokonania głębokiej
rewizji życia. Papież przekonywał także, że czas
Wielkiego Postu jawi się nam jako czas sprzyjający
wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na
pokorne przyjęcie woli Bożej. Jan Paweł II mówił, że
Pan Bóg wskazuje nam duchową drogę, która
przygotuje nas na przeżywanie tajemnicy śmierci
i zmartwychwstania Pana Jezusa. Pomóc nam w tym
może przede wszystkim czytanie Słowa Bożego i wsłuchiwanie się w to, co Bóg chce nam przez to
powiedzieć. Nie bez znaczenia jest również umartwianie się, które pozwoli nam bardziej okazywać
pomoc drugiemu człowiekowi. Jan Paweł II był

człowiekiem modlitwy i nie ma co
do tego żadnych wątpliwości. Dlatego też w czasie Wielkiego Postu
zachęcał, aby naśladować Pana Jezusa w Jego
modlitwie, która jest źródłem światła i mocy, gdy
nadchodzi godzina próby. Modlić się bowiem oznacza
zanurzyć się duchowo w Bogu, w postawie
pokornego przyjęcia Jego woli. To ufne
zawierzenie się Bogu rodzi wewnętrzne
światło, które przemienia człowieka,
czyniąc go świadkiem zmartwychwstania.
Lecz dzieje się tak jedynie, gdy słuchamy
Chrystusa i idziemy za Nim posłusznie aż
po mękę i krzyż. Na Niego zatem
powinniśmy patrzeć, bo tylko w Nim, Synu
Bożym, jest nasze zbawienie.
A na koniec kilka słów Jana Pawła II skierowanych bezpośrednio do wiernych: Oto dlaczego
w tym Wielkim Poście pragnę zaprosić wszystkich
wierzących do gorącej i ufnej modlitwy zanoszonej do
Pana, aby wszystkim udzielił daru ponownego
przeżycia Jego miłosierdzia. Tylko ten dar pomoże
przyjąć i przeżyć na sposób bardziej radosny i wielkoduszny miłość Chrystusa, „która nie unosi się
gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”. Życzę,
aby okres Wielkiego Postu był dla wierzących czasem
dawania świadectwa Ewangelii miłości na każdym
miejscu, ponieważ powołanie do miłości miłosiernej
stanowi centrum autentycznej ewangelizacji.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Pytania o wiarę
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ - formuła katechetyczna
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

wybranemu, a każdemu w szczególności, warunki życia
wyzwolonego z niewoli grzechu.
437. Jaki jest związek Dekalogu z Przymierzem?
Dekalog nabiera pełnego znaczenia w ramach Przymierza,
w którym Bóg objawia się swojemu ludowi, dając mu poznać
swoją wolę. W zachowywaniu przykazań wyraża on swoją
przynależność do Boga i odpowiada z wdzięcznością na
pełną miłości inicjatywę Pana.

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie
wieczne?” (Mt 19,16)
Młodzieńcowi, który stawia to pytanie, Jezus odpowiada:
„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”, następnie dodaje: „przyjdź i chodź za Mną!”. Pójście za Jezusem
obejmuje wypełnianie przykazań. Prawo nie zostaje
zniesione, lecz człowiek zostaje zaproszony do odnalezienia
go w Osobie boskiego Nauczyciela, który jest doskonałym
jego wypełnieniem, objawia jego pełny sens i poświadcza
jego wiecznotrwałość.
435. Jak Jezus interpretuje Prawo?

438. Jakie znaczenie Dekalogowi daje Kościół?
Tradycja Kościoła, będąc wierna Pismu Świętemu i idąc za
przykładem Jezusa, zawsze przyznawała Dekalogowi
pierwszorzędną rolę i znaczenie. Chrześcijanie są zobowiązani do zachowania go.

Jezus wyjaśnia je w świetle podwójnego i jedynego przykazania miłości, która jest wypełnieniem Prawa: „Będziesz
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
dusza i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

439. Dlaczego Dekalog stanowi organiczną jedność?

436. Co znaczy „Dekalog”?

Ponieważ wyraża podstawowe obowiązki człowieka
względem Boga i względem bliźniego.

Słowo „Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”. Te
słowa streszczają całe Prawo ofiarowane narodowi izraelskiemu przez Mojżesza w kontekście Przymierza. Dekalog,
przedstawiając przykazania miłowania Boga (pierwsze trzy)
i bliźniego (pozostałych siedem), wskazuje narodowi

Dziesięć przykazań stanowi organiczną i nierozłączną całość,
ponieważ każde przykazanie odnosi się do każdego z pozostałych i do wszystkich razem. Przekroczenie jednego
przykazania jest naruszeniem całego Prawa.
440. Dlaczego Dekalog ma poważny, zobowiązujący charakter?

441. Czy jest możliwe zachowanie Dekalogu?
Tak, ponieważ Chrystus, bez którego nic nie możemy
uczynić, dzięki darowi swojego Ducha i swojej lasce uzdalnia
nas do zachowania go.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.
17.30.
2. Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji
uzdrowienia duszy i ciała, odbędzie się w naszym
kościele dzisiaj o godz. 18.30.
3. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.45
w domu parafialnym.
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz
młodzież pracującą na modlitwę uwielbienia we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.

Droga Krzyżowa piątek o 17.15
i 18.30
Gorzkie Żale niedziela o 17.30

5. Podopiecznych Caritasu prosimy o zgłaszanie się do
biura parafialnego w środę w godz. 17.00 - 18.00
celem odebrania paczek żywnościowych.
6. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
7. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek.
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. W I czwartek miesiąca nabożeństwo po porannej
oraz wieczornej Mszy Świętej. Okazja do spowiedzi
w I czwartek i I piątek miesiąca przed Mszą Świętą.
9. W I piątek po porannej Mszy Świętej nabożeństwo,
a następnie udamy się do chorych. W I sobotę o godz.
7.00 Godzinki, następnie Msza Święta oraz Różaniec
Fatimski.
10. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz.
17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz.
18.30 dorosłych oraz młodzież.
11. Zapraszamy do wspólnego wyjścia do Multikina na
hiszpański film „Najświętsze Serce” w sobotę, 7 marca, o godz. 15.30. Cena wynosi 12 zł przy zbiorowej
rezerwacji; dla naszej młodzieży: 6 zł. Zapisy w zakrystii. Zbiórka w kinie o godz. 15.15.
12. Warsztaty z e-uzależnień dla młodzieży i rodziców
odbędą się w naszym domu parafialnym w sobotę, 14
marca. Dla młodzieży w godz. 14.30 – 16.30, a dla
rodziców w godz. 17.00 – 20.00. Warsztaty są bardzo
ciekawe i poruszają problem, którego jako społeczeństwo się boimy i nie potrafimy z nim walczyć. Dlatego,
warto edukować się już na tym etapie i przeciwdziałać
uzależnieniom. Prosimy o udział rodziców oraz

młodzież, biorącą udział w treningach piłkarskich,
a także wszystkich chętnych.
13. Jest możliwość wyjazdu specjalnym pociągiem
z Trójmiasta na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia
Stefana Wyszyńskiego w niedzielę, 7 czerwca
w Warszawie. Koszt: 150 zł/os. Ilość miejsc jest
ograniczona, dlatego prosimy zainteresowanych
o zgłaszanie się.
14. Siostry Benedyktynki Misjonarki z Brzeźna
organizują w najbliższy weekend rekolekcje dla
dziewcząt 18+. Szczegóły na plakatach. Zachęcamy do
udziału. Ulotki o siostrach oraz małe kalendarzyki są
wyłożone na stolikach.
15. Ciekawe rekolekcje planowane są w najbliższych
tygodniach w Gdańsku: „Wielkopostne zatrzymanie ze
Słowem” dla tych, którzy pragną przeżyć głębiej
Wielki Post i odkryć tajemnicę Triduum Paschalnego
oraz „Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji”.
Szczegóły na plakatach.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w sobotę po
Różańcu, czyli ok. godz. 8.45.
17. Do gazetek parafialnych dołączone są Skarbonki
na jałmużnę wielkopostną. Jałmużna Wielkopostna
może stać się naszym wkładem w uczynki miłosierdzia
względem drugiego człowieka. Skarbonkę należy
przekazać do kościoła w Niedzielę Palmową
Zmarli nasi parafianie: Antoni Walczak, l. 72, zam.
przy ul. Reja oraz Danuta Jarocka, l. 97, zam. przy ul.
Reja. Polećmy ich miłosiernemu Bogu…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 2 marca
7.30 + Bolesław Góra

Piątek, 6 marca
7.30 + Bolesław Góra

18.00 + Jadwiga - intencja od Marysi

18.00 + członkowie Żywego Różańca

Wtorek, 3 marca

Sobota, 7 marca - św. Felicyty i Perpetuy

7.30 + Marian Łukasiewicz - int. od uczestników pogrzebu

7.30 - w intencji członków Żywego Różańca

18.00 + Bolesław Góra

18.00 + Bolesław Góra

Środa, 4 marca - św. Kazimierza

Niedziela, 8 marca

7.30 + Bolesław Góra

8.00 + Ryszard Pyrzyński oraz rodzice z obu stron

18.00 - w intencji Karoliny z okazji 12. rocznicy urodzin

10.00 + Natalia Kochańska w 4. rocznicę śmierci

Czwartek, 5 marca

12.00 + Jolanta (w 1. rocznicę śmierci) oraz Janusz Przerada

7.30 + Bolesław Góra

18.30 + Bolesław Góra

18.00 + Teresa Hallmann - intencja od sąsiadów
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tel. 583447268; Msze Święte w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00
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