TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Niedziela Wielkanocna - 1 kwietnia 2018 roku (nr 114)
Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43; Drugie czytanie: Kol 3, 1-4; Ewangelia: J 20, 1-9.
Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy.
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupiciel.
Z okazji Świat Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy Wiary,
która daje oparcie,
Radości,która dostrzega piękno
w drugim człowieku,
Nadziei, która nigdy nie gaśnie,
Aby Święta Wielkanocne
były czasem duchowego
wzbogacenia i umocnienia
Ks. Jan i ks. Piotr

CZY WIERZYSZ W ZMARTWYCHWSTANIE?
Znany krakowski duszpasterz, nieżyjący już
ks. Mieczysław Maliński, wygłosił kiedyś jedno
z najkrótszych, a zarazem najbardziej przemawiających
do wiernych kazań. Z ambony w Niedzielę Zmartwychwstania miał powiedzieć: "Jezus Chrystus żył, umarł
i zmartwychwstał. Ale wy i tak w to nie wierzycie. Amen".
Dla słuchaczy musiał to być szok, ale jednocześnie okazja
do zadania samemu sobie bardzo szczerego pytania: czy
to, że właśnie świętuję Zmartwychwstanie oznacza, że
jednocześnie w nie wierzę? Chodzi tu nie o przyjęcie
jakiegoś abstrakcyjnego pojęcia (bo skoro jestem
w Kościele to oczywiście wypada mi to przyjąć - np. na
zasadzie przenośni), ale rzeczywistą wiarę w fakt, że Jezus
naprawdę zmarł, tak jak każdy z nas umiera, i naprawdę
powrócił do życia. Mało tego: obiecał, że kto w niego wierzy,
"choćby i umarł, żyć będzie". Podczas rozpoczynającej się
dziś Oktawy Wielkanocnej znajdźmy choćby chwilę, żeby
na serio zastanowić się: czy ja w to wierzę?
To ewangeliczne pytanie, obok takich jak: "A wy za kogo
mnie uważacie?" albo "Co chcesz, abym Ci uczynił?", jest
jednym z kluczowych dla każdego chrześcijanina.
Dlaczego? Bo samo Zmartwychwstanie jest kluczowe dla
istoty chrześcijaństwa. Bardzo wyraźnie mówił o tym
św. Paweł w Pierwszym Liście do
Koryntian: "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara
i aż dotąd pozostajecie w swoich
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli
w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania". Bez

Zmartwychwstania Kościół mógłby być co najwyżej
instytucją charytatywną i stróżem moralności, a wiara
w Boga nie miała by większego sensu. Bez Zmartwychwstania lepiej byłoby powiedzieć: "jedzmy i pijmy,
bo jutro pomrzemy". W końcu bez Zmartwychwstania
w życie człowieka wpisana byłaby niewyobrażalna
beznadzieja, próżnia, jałowość. Spróbujmy sobie wyobrazić
świat bez Zmartwychwstania. Dopiero na tym tle
będziemy mogli się ogromnie rozradować, że jednak my
wierzymy, że Zmartwychwstanie było (jako fakt
historyczny dotyczący Jezusa) i będzie (już z naszym
udziałem). Może w końcu ta Dobra Nowina zrobi na nas
jakieś wrażenie?
Na Święta życzę wszystkim czytelnikom właśnie takiej
radości - nie pustej, wynikającej tylko z faktu że są "jakieś
święta" i udziela się miła atmosfera, ale prawdziwej, opartej
na wierze. Abyśmy, parafrazując tytuł znanej pieśni mogli
powiedzieć szczerze: "Ja wiem w Kogo ja wierzę i ja wiem
z czego się cieszę!". A wszystkich tych, którzy odkryli w
sobie jakieś przestrzenie niewiary zapraszam na
kontynuację rozważań już za tydzień, na koniec Oktawy
Wielkanocnej, kiedy to spotkamy się ze św. Tomaszem.
W tym czasie módlmy się o łaskę wiary!

Damian Zelewski

Inspirowane artykułem ks. Dariusza Kowalczyka SJ,
"Gość Niedzielny" 14/2012

PIELGRZYMKA DO GNIEZNA, LEDNICY I POZNANIA
Tydzień temu w sobotę grupa parafian, wraz z ks. Piotrem,
pojechała na jednodniową pielgrzymkę do Gniezna, Lednicy
i Poznania. Podróż do pierwszego miejsca, które mieliśmy
odwiedzić - Gniezna, minęła wyjątkowo szybko.
Rozpoczęliśmy ją od wspólnej modlitwy i śpiewu Godzinek.
Nie zabrakło także konferencji, która tematycznie pasowała
do naszej pielgrzymki, ponieważ była poświęcona
początkom naszej ojczyzny, znaczeniu Chrztu Polski oraz
postaci Św. Wojciecha. Ponadto wysłuchaliśmy także
nagrań dotyczących świętości, autorstwa znanego
i cenionego rekolekcjonisty - ks. Piotra Pawlukiewicza.
Pobyt w Gnieźnie rozpoczęliśmy od obiadu, a następnie
udaliśmy do Katedry Gnieźnieńskiej. Uczestniczyliśmy tam
w swoistej "lekcji historii", ponieważ podczas oglądania

odbywają się rekolekcje i gdzie zgromadzonych jest dużo
przedmiotów związanych z osobą Jana Pawła II.
Uczestniczyliśmy tam we Mszy Świętej, a później wspólnie
zaśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po
zakończeniu modlitwy, mieliśmy chwilę czasu wolnego,
aby przyjrzeć się bardziej ośrodkowi, a także kupić książki
czy lednickie płyty. Następnie poszliśmy pomodlić się przy
grobie zmarłego w grudniu 2015 roku ojca Jana Góry twórcy spotkań lednickich, osoby tak ważnej w życiu wielu
młodych ludzi. Pobyt w tym miejscu zakończyliśmy
odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych nad jeziorem
i przejściem przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia.
Z Pól Lednickich pojechaliśmy do Poznania na Misterium
Męki Pańskiej. Uczestniczyliśmy w pięknym i perfekcyjnie

podziemi oraz wnętrza Katedry, słuchaliśmy opowieści
o burzliwych losach tego miejsca, ciekawostkach
architektonicznych i królewskich koronacjach.
Po wizycie w Gnieźnie nadszedł czas, aby wyruszyć do
źródeł chrzcielnych Polski, a mianowicie nad Jezioro
Lednickie. To miejsce jest istotne z dwóch powodów: to
tam Mieszko I miał przyjąć chrzest, ale to również tam, na
Polach Lednickich, co roku odbywa się Ogólnopolskie
Spotkanie Młodzieży Lednica 2000. Gdy dotarliśmy na
miejsce, poszliśmy do Ośrodka Lednickiego, w którym

przygotowanym wydarzeniu ukazującym ostatnie godziny
z życia Pana Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Poruszające sceny, gra aktorska, efekty dźwiękowe
i wizualne - wszystko to sprawiło, że tego, co zobaczyliśmy
tak szybko nie da się zapomnieć.
Po zakończonym misterium wszyscy udaliśmy się do
autokaru, gdzie podczas podróży powrotnej odmówiliśmy
różaniec, zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i pieśń ku czci
Maryi. Do Gdańska wróciliśmy późno w nocy, pełni
wspomnień i chęci do dalszego pielgrzymowania.
Barbara Majkowska

ŚWIATŁO SŁOWA
Spotykamy dziś w pierwszym czytaniu św. Piotra
w Cezarei, w domu centuriona. Szukając najczęściej pojawiającego się w tym fragmencie słowa, należy wskazać
na "świadek" i "świadectwo". To właśnie ten dzisiejszy
dzień, kiedy Chrystus wraca do życia, jest dniem narodzin
świadków Jego zmartwychwstania. Dzisiaj, zarówno
z niewiast, jak i ze swoich uczniów, czyni on nowo
narodzonych świadków nowej jakości życia - uwielbionego
i przebóstwionego. Będziemy każdego dnia Oktawy
Wielkiej Nocy odkrywać kolejne postacie, które będą nas
zapewniać, że warto wierzyć tej prawdzie, jakiej naocznie
doświadczyli.
Słowo "świadek" (z gr. martys) oznacza również "męczennik". Św. Piotr głosi świadectwo słowem, które rodzi wiarę
w centurionie i w jego domownikach. Wiara narodzona
wymaga jeszcze potwierdzenia przez osobiste świadectwo.

Dla św. Piotra, przyjdzie na nie czas w Rzymie za około
dwie dekady. Wtedy dowiedzie, że prawda o zmartwychwstaniu jest ważniejsza od własnego życia.
Drugie czytanie zaprasza nas do zerwania z grzesznym
życiem i przeszłością sprzed zmartwychwstania Jezusa pełną domysłów, niepewności i skrupulatnego wypełniania
litery prawa. Stary kwas, podobnie jak przed żydowskim
świętem paschy, ma zostać usunięty z całego naszego
domu, czyli z naszego serca, umysłu i działania woli.
Nowość Chrystusa wymaga od nas pustego wnętrza (tak!),
bowiem tylko puste wnętrze jest w stanie zostać napełnione
w całości łaską Bożą.
Ewangelia z Wigilii Paschalnej prowadzi nas przez relację
św. Marka o poranku zmartwychwstania. Oto niewiasty
zmierzające do grobu idą w wielkiej niepewności i niemocy.
Ich serce nie mogło znieść odpoczynku szabatu i jak tylko

dzień święta dobiegł końca, natychmiast wyruszyły do
grobu Jezusa. Kierując się sercem i miłością, nie zważały
na to kto odsunie im kamień do wejścia do grobu. Liczyło
się tylko bycie blisko Niego, tak jak gdyby skały grobu
w ogóle nie istniały: "Bo jak śmierć potężna jest miłość"
(Pnp 8,6) i tej żywej miłości nie pokona nawet martwa skała.
Ewangelista Marek opisuje spotkanie niewiast z młodzieńcem w bieli, który znajduje się w miejscu, gdzie
przedtem leżało ciało Jezusa. Kiedy Ewangelista Mateusz
pisze o aniele, a Łukasz i Jan o dwóch aniołach, Marek
pisze o młodzieńcu. Warto zauważyć, że u św. Marka jest
to drugie miejsce w opisie paschy Jezusa i wydarzeń około
niej, w którym występuje młodzieniec (z gr. neanikos).
Pierwszy raz widzimy młodzieńca gubiącego szatę
i uciekającego nago w Ogrodzie Oliwnym, po pojmaniu
Jezusa. Teraz zaś ubrany w białe szaty siedzi w pustym
grobie, znajdującym się w ogrodzie nieopodal Golgoty.
Można tę postać odczytać symbolicznie.
Otóż młodzieniec sprzed Paschy Jezusa to obraz

człowieka, który nawiązuje do Adama w ogrodzie Eden
tuż po grzechu. Księga Rodzaju mówi, że Adam otrzymał
odzienie od Boga, aby zakryć wstydliwe części ciała, co
jest znakiem rozpoczęcia życia w grzechu. Uciekający
młodzieniec z Getsemani gubi szatę, a więc wraz z rozpoczęciem męki Chrystusa zaczyna zrywać z grzechem zaczyna powracać do pierwotnej czystości i świętości.
Teraz, kiedy siedzi ubrany w białą szatę, czyli szatę nowego
człowieka, ubranego w świętość Boga, staje przed nami
nowy człowiek, z odnowioną i uświęconą naturą. Chrystus
dokonał już pojednania, co pozwala owemu młodzieńcowi
spokojnie zająć miejsce zmartwychwstałego.
Obyśmy i my stali się jak ten czysty młodzieniec, ubrany
w białą szatę świadectwa o Chrystusie, którą nosimy od
naszego chrztu. Niech to przesłanie z pustego grobu stanie
się dla nas powodem do wyjścia z radosnym świadectwem
o zmartwychwstaniu Jezusa. Który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
ks. Krystian Wilczyński

Niedziela Miłosierdzia Bożego
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia (…), ale musi być i czyn (…)
nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez
uczynków” – te słowa, spisane w „Dzienniczku” przez
siostrę Faustynę Kowalską, przyczyniły się do ustanowienia tego święta w 2000 roku przez Jana Pawła II.
Według objawień siostry, sam Jezus Chrystus żądał
ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego, dając przy tym
obietnice z nim związane: „W dniu tym wylewam całe
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego
odpuszczeniawin i kar”. Dzień ten wypada zawsze na

zakończenie nowenny rozpoczętej w Wielki Piątek. Wybór
pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy
- w tym dniu przypada bowiem ostatni dzień oktawy
Zmartwychwstania Pańskiego. Ten okres w liturgii
Kościoła, wyraźniej niż pozostałe, ukazuje tajemnicę
miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona
właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego
w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystusa podkreśla źródło i motyw
przeżywanych tajemnic wiary, którym jest miłosierdzie
Boga. Znaczy to, że nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby
nie było miłosierdzia Boga.

Zapraszamy na nabożeństwo w Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 15.00.

OD RABBI DO RABBUNI
Historia Zbawienia nie zaczyna się w momencie śmierci
Jezusa na krzyżu, tylko o wiele wcześniej. Zwycięstwo
Syna Bożego, które świętujemy, rozpoczęło się pewnej
nocy w Betlejem, kiedy Słowo stało się Ciałem.
Tak samo w nas, niebo nie staje się dopiero
z chwilą śmierci, ale wtedy, kiedy uwierzymy,
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
Mesjaszem.
Judasz w Ogrodzie Oliwnym powitał Jezusa,
nazywając Go "Rabbi", to znaczy
Nauczycielu. Maria Magdalena w ogrodzie,
w którym był pusty grób, rozpoznając
Zmartwychwstałego, zawołała "Rabbuni!".
Mój Nauczycielu. To samo słowo, ten sam
rdzeń, a jaka różnica!
Być może dla Jezusa nie ma nic piękniejszego, jak
przeprowadzać człowieka drogą, która wiedzie od "Rabbi"
do "Rabbuni". Od tego, że wierzę w Boga, do tego, że On
jest moim Bogiem. Od momentu, w którym poznam Jezusa

i zapragnę przy Nim być, do chwili, kiedy stanie się On
największą miłością mego serca.
Ta droga, to już jest zbawienie, już jest zmartwychwstanie.
W ziemskim życiu Jezusa nie było przypadków. Każdy
najdrobniejszy szczegół został przewidziany i przygotowany, od wieków, by
zbawczy plan Boży mógł się wypełnić.
Tak samo w moim życiu nic nie dzieje
się bez przyczyny. Jeśli jest moją wolą,
by Jezus stanowił jego część, to On
będzie tak moje życie prowadzić, że
zacznę odkrywać jego pełnię i prawdziwy sens. I to już jest królestwo Boże,
we mnie.
Jezus umarł i zmartwychwstał nie tylko
po to, żebyśmy kiedyś mogli być szczęśliwi, ale byśmy już
teraz, nie czekając, mieli życie w obfitości, a nasza radość
by była pełna.
Joanna Czech
Alleluja!

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia - rocznica śmierci świętego Jana Pawła II; 8.00+ Tadeusz, rodzice z obu
stron; 10.00 + Ginter Jurczyk; 12.00 + rodzice Blum: Franciszek w 23. rocznicę śmierci oraz Stefania w 7. rocznicę
śmierci; 18.30 + Jerzy Jaruszewski w 6. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron
Wtorek w oktawie Wielkanocy, 3 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 - o błogosławieństwo Boże, opiekę MB
Nieust. Pomocy, dary Ducha Świętego oraz uzdrowienie duchowe i fizyczne dla kapłana z Apostolatu Margaretek
Środa w oktawie Wielkanocy, 4 kwietnia; 7.30 + Mieczysław Golubiewski w m-c po śm.; 18.00 + Ginter Jurczyk
Czwartek w oktawie Wielkanocy, 5 kwietnia - 1. czwartek m-ca; 7.30 + Ginter Jurczyk;
18.00 +Zofia Kielasiak w m-c po śmierci
Piątek w oktawie Wielkanocy, 6 kwietnia - 1. piątek m-ca; 7.30 + Ginter Jurczyk;
18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota w oktawie Wielkanocy, 7 kwietnia - 1. sobota m-ca; 7.30 - w intencji członków Żywego Różańca;
18.00 + Ginter Jurczyk
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia; 8.00 - dziękczynno-błagalna w intencji bloku Reja 24 A,B,D,E,F;
10.00 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłońscy, Henryk Egert, Weronika Borowska, Agnieszka, Stanisław Dziuban;
12.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o błogosławieństwo, szczególnie dla mamy
w podziękowaniu za jej trud rodzicielski; 18.30 + Ginter Jurczyk

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Podziękowania za przygotowanie Triduum Paschalnego w naszej parafii:
- Panom Kościelnym, Panu Organiście, Scholi muzycznej, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej,
- Liturgicznej Służbie Ołtarza, sprzątającym kościół, szykującym ciemnicę, grób oraz zasłonę krzyża,
- Paniom układającym kwiaty, dbającym o porządek wokół kościoła oraz przy krzyżu,
- Paniom, które upiekły ciasta na agapę, pełniącym służbę adoracyjną przy ciemnicy i grobie,
- Wszystkim zaangażowanym w jakikolwiek sposób serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
1. W dzisiejszą Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30.
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte w porządku niedzielnym. Ofiarami na tacę wspieramy uczelnie katolickie
naszej Ojczyzny.
3. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przypada w przyszłą niedzielę.
Dzisiaj i jutro modlitwa Nowenny po sumie parafialnej, a w ciągu tygodnia po wieczornych Mszach Świętych.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Próba scholi muzycznej dorosłych w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Wspólnota młodzieżowa "Ucho igielne" zaprasza na wieczorną Eucharystię w czwartek. Po Mszy świętej uwielbienie
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i spotkanie w domu parafialnym.
7. Zachęcamy do włączenia się w powstający oddział Caritasu w naszej parafii. Spotkanie organizacyjne
z wicedyrektorem gdańskiej Caritas w czwartek o godz. 19.00 na plebanii.
8. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, nabożeństwo pierwszoczwartkowe
po porannej Mszy św. oraz przed wieczorną o godz. 17.50. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca przed
poranną i wieczorną Mszą Świętą.
9. W I sobotę miesiąca o godz. 7.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, o 7.30 Msza święta, a po niej Różaniec
Fatimski.
10. Z racji oktawy Uroczystości Zmartwychwstania w najbliższy piątek nie ma postu.
11. Konferencja oraz dyskusja "Wizja duszpasterska parafii w świetle dokumentów papieża Franciszka" odbędzie się
we wtorek 10 kwietnia o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie członków parafialnych grup
duszpasterskich oraz wszystkich parafian.
12. Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do sakramentu bierzmowania, prosimy o zgłaszanie się do kapłanów.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

