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 Tydzień temu w naszej gazetce znalazły się informacje
o tym, jak niewiele czasu pozostało do ŚDM w Krakowie,
nie zabrakło także krótkiej charakterystyki programu tego
wydarzenia, przedstawienia logo i hymnu spotkania. Zaczy-
nając od dzisiaj, a później w kolejnych numerach naszego
tygodnika, chcemy przybliżyć historię Światowych Dni
Młodzieży, to znaczy pokazać jak spotkania młodych
pielgrzymów z całego świata wyglądały kiedyś, w jakim
miejscu kuli ziemskiej się odbywały, jakie było ich hasło
przewodnie i czego w czasie ich trwania młodzi ludzie mogli
doświadczyć.

 Gdy zastanawiamy się nad po-
czątkami ŚDM, to od razu w my-
ślach pojawia się nasz papież Jan
Paweł II, który podczas swojego
pontyfikatu wykazywał ogromną
troskę o młodzież, przecież już
podczas inauguracji swojej papies-
kiej posługi powiedział: Wy jesteście
przyszłością świata, wy jesteście

nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.
Ustanowienie ŚDM niewątpliwie było kolejnym dowodem
na to, że w sercu papieża Polaka szczególne miejsce zaj-
mują młodzi ludzie. Gdy w 1983 roku otwierał młodzieżowe
Centrum San Lorenzo w Watykanie i inaugurował Rok
Święty Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, to wtedy
przyjął od młodych ludzi drewniany krzyż, który stał się
symbolem Roku Świętego. Zwrócił ten krzyż młodzieży
na zakończenie obchodów i poprosił, aby zanieśli go na
cały świat, ukazując wszystkim, że jest to znak Odkupienia
i przez to dawali innym świadectwo swojej wiary w Boga.
Młodzi ludzie nie tylko się na to zgodzili, ale także przyjęli
zaproszenie papieża do Rzymu w 1985 r. na spotkanie
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ustano-
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wionego przez ONZ. Te wszystkie wydarzenia, które poka-
zywały, że serca młodych ludzi są otwarte i pełne zapału,
zainspirowały papieża do zapoczątkowania dni młodzieży
na skalę światową.
 Pierwsze spotkanie w 1986 roku w Rzymie miało
charakter diecezjalny, ale to od niego zaczyna się oficjalnie
droga Światowych Dni Młodzieży. W homilii Jan Paweł II
wyjaśnił młodym, jak chciałby, aby te spotkania wyglądały
i czym były: Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu,
drodzy przyjaciele, aby w Rzymie, na placu św. Piotra,
zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego
został wezwany cały Kościół (…) dzień Młodzieży
oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł
w dzieje człowieka poprzez Tajemnicę Paschalną
Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce
spotkać naprzód was, młodych.
 Kolejne Światowe Dni Młodzieży w 1987 roku odbyły się
poza Włochami, to znaczy w Buenos Aires w Argentynie,
która wówczas zmagała się z przykrymi konsekwencjami
rządów wojskowej junty. Młodzież śpiewała piękny hisz-
pański hymn tego spotkania: Un nuevo sol, którego słowa
stały się okazją do refleksji nad znaczeniem miłości i od-
woływały się do hasła przewodniego spotkania: Myśmy
poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam. Papież
tłumaczył na czym polega młodość ducha, a mianowicie
na wierności wobec miłości Boga, dzięki której cały czas
w tej młodości można wzrastać. Spotkaniu towarzyszyły
inscenizacje, poprzez które młodzi pielgrzymi ukazywali
obawy i nadzieje codzienności, a przemówienie papieża
oparte było na pytaniach zadanych przez młodzież. Nie da
się ukryć, że już wtedy całe spotkanie wyróżniał dialog
między młodymi ludźmi a papieżem, co nie pozostało bez-
owocne w przyszłych latach, w kolejnych miejscach i na
zawsze wpisało się w historię Światowych Dni Młodzieży.

Barbara Majkowska

 Liturgia dzisiejszej niedzieli wyraźnie zapowiada zesłanie
Ducha Świętego. Jezus mówi Apostołom wprost o darze
od Ojca, posłanym w imieniu Jezusa. Przypominają się
nam cuda zdziałane przez Apostołów w imię Jezusa, czyli
w mocy Ducha Bożego. Każdy tekst z dzisiejszej lektury
Kościoła jest pisany już w mocy tegoż Ducha - jest
natchniony.
 Dzieje Apostolskie ukazują pierwsze oficjalne nauczanie
Apostołów, wynik tzw. soboru jerozolimskiego, na którym
Dwunastu rozpatrywało dalszy kierunek obyczajów

Kościoła. Zaś Apokalipsa jest jeszcze w fazie realizacji
i wypełniania się. Dzisiejszy obraz koresponduje z pier-
wszym czytaniem. Otóż Nowe Jeruzalem będzie zbudo-
wane na fundamentach z dwunastu warstw, ozna-
czających dwunastu apostołów Baranka. To obraz dosko-
nałej wspólnoty (Ekklesii, czyli Kościoła) zbawionych
w niebie. Ta wspólnota zaczyna się już na ziemi i jest
przeniknięta Duchem Świętym. Mamy w niej uczestnictwo
przez chrzest wszczepiający nas w Zmartwychwstałego.
 Co daje nam trwanie w Kościele? Odpowiedź na to
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znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii. Ten, kto
wytrwa w nauce Chrystusa, którą Kościół
strzeże i naucza, będzie się cieszył prze-
bywaniem w nim Ojca i Syna. Ujmując tę
rzecz bardziej praktycznie: kto jest pra-
wowierny i ufający nauce Kościoła, kto jest
posłuszny Duchowi, ten przebywa w niebie.
Jednak na pełnię szczęścia musimy jeszcze
trochę popracować. Mamy się z czego
nawracać.
 Spodobało się bowiem Bogu, aby grzeszny
Kościół uczynić świętą wspólnotą, która
ciągle musi się oczyszczać z nie-
posłuszeństwa. Przez to jest świadectwem
dla świata, że nauka Boża jest prawdziwa
i my sami z niej korzystamy. To zupełnie inna postawa niż
np. sekt, które utrzymują, że są doskonałe i kto do nich
przystąpi już nigdy nie będzie upadał, ani grzeszył. Kościół
Chrystusowy jest święty i oczyszczający się z grzechu

jednocześnie.
 Duch Święty, którego zesłania oczekujemy,
jest naszym przypomnieniem i pouczeniem.
Jest darem pokoju, który us-pokaja i daje
radość. Wszystko co trzeba zrobić, aby Go
otrzymać, to kochać Jezusa i zachowywać
Jego naukę.
 To właśnie chcemy robić we wspólnocie
Kościoła: uczyć się od siebie miłości Jezusa,
odkrywać Go na każdym kroku swojego
życia; oraz zachowywać Jego naukę, poz-
nawaną przez Słowo Boże. Każdy z nas
przeżywa to indywidualnie, natomiast we
wspólnocie można sobie nawzajem służyć:
dzieląc się słowem i dając świadectwo

o realnej obecności Jezusa w moim życiu. Nie zaniedbujmy
tego i chętnie się dzielmy radością zażyłości z Jezusem
Zmartwychwstałym. Duch Święty doda nam odwagi i bę-
dzie pomagał odnaleźć w sobie melodię Bożą, aby w jej
rytm tańczyć na Jego chwałę. ks. Krystian Wilczyński

 Bóg stworzył nas z wielkiej miłości. I uczynił nas wolnymi.
Położył przed nami życie i śmierć, dobro i zło, światłość
i ciemność, i pozwolił wybrać, w którą stronę pójdziemy.
Nasz Ojciec dał nam wszystko, co potrzebne, żebyśmy
mogli dobrze żyć tu na ziemi, a przez śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa otworzył nam również drogę do
szczęścia wiecznego. Nigdy jednak nikogo nie przymusza,
by postępował według Jego woli. Czasem objawia się
człowiekowi i zaprasza do bliższej relacji ze sobą, ale
zawsze zostawia nam możliwość wyboru. I ciągle nas
kocha, niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję.
 Podobnie Jezus, przebywa-
jąc na ziemi w ludzkiej
postaci, nie trzymał nikogo
przy sobie za wszelką cenę.
Spoglądał z miłością i za-
praszał, by za Nim pójść, ale
nie ciągnął na siłę. Kiedy po
pierwszym zachwycie cuda-
mi, które czynił, wielu z Jego uczniów odeszło, gdyż Jego
nauka okazała się dla nich zbyt trudna, nie sprzeciwiał się,
spytał tylko Dwunastu, czy oni też chcą odejść. Każdy
jednak, kto w wolności wybiera Chrystusa, prędzej czy
później odkrywa, że Boża miłość staje się najważniejsza
w jego życiu. Bo nie ma nic piękniejszego od tego, kiedy
Bóg okazuje człowiekowi, jak bardzo go kocha. Jego miłość
musi być jednak przyjęta w wolności. Jezus nie nazwał
swoich uczniów sługami, ale przyjaciółmi. A nikogo nie
można zrobić przyjacielem wbrew jego woli.
 Istnieje kilka różnic pomiędzy prawdziwą miłością, której
źródłem i celem jest Bóg, a uczuciami, które my niekiedy
mylimy z miłością. Po pierwsze poszanowanie wolności,

O wolności
którego nam czasem brakuje. Nieraz jest tak, że boimy
się utracić osobę, którą wydaje nam się, że kochamy:
dziecko czy współmałżonka, i próbujemy ją przy sobie
zatrzymać na różne sposoby. To nie jest miłość, bo nie
można nikogo zmusić do kochania.
 Zakochanie to też nie miłość. To pierwsze nieuchronnie
mija, a miłość, ta, która od Boga pochodzi i w Nim jest
zanurzona, z czasem staje się coraz silniejsza i piękniejsza.
Nigdy się nie kończy i z każdym dniem zachwyca coraz
bardziej. Jest nowa i świeża co rano.
 Bóg, nasz kochający Ojciec, nie tylko szanuje naszą wolną

wolę, ale też pomaga nam
odkryć, że zostaliśmy
stworzeni do wolności
właśnie. Jeśli tego chcemy,
pomaga nam wyzwolić się
ze wszystkiego, co nas
zniewala: z różnego rodzaju
nałogów, złych przy-

zwyczajeń, wszystkiego, co nam ciąży i czyni nas smutnymi
i nieszczęśliwymi. Jeśli tylko tego chcemy.
 Pewien młodzieniec przybiegł kiedyś do Jezusa z pytaniem,
co ma robić, by zostać zbawionym. Nauczyciel kazał mu
sprzedać wszystko, co ma, a wtedy wrócić i pójść za Nim.
Tak samo jest z nami: jesteśmy zaproszeni, by za Nim
pójść, ale w wolności, pozbywszy się wszystkiego, co tę
wolność w jakikolwiek sposób ogranicza. Ponieważ dopiero
wtedy, gdy będziemy wolni i w wolności wybierzemy Boga,
możemy odkryć, że rzeczywiście tylko On jest dobry
i pokochać Go naprawdę, z całego serca, z całej duszy
i ze wszystkich sił. I nigdy tego wyboru nie pożałujemy.



 Już po raz szósty mamy zaszczyt
zaprosić Was na Forum Młodzi i Miłość
- wydarzenia poruszającego się w za-
gadnieniach z zakresu budowania relacji
międzyludzkich.
 Forum tym razem zogniskowane będzie
wokół tematu ludzkiej seksualności, jej
piękna i wartości, ale i nie-
bezpieczeństwa jakie jej złe używanie
może nam niekiedy przynieść.
 Seksualność, jako bardzo ważna sfera
ludzkiego życia, bywa na skrajne
sposoby oceniana i narosło wokół niej
wiele nieprawdziwych opinii. Czy trzeba
się jej bać? Czy zainteresowanie sferą
seksualną jest niebezpieczne jak pole
minowe i grozi utratą szczęścia, zdrowia
czy nawet życia? Dowiemy się już podczas
najbliższego Forum.
 Miejscem naszego spotkania, podobnie
jak na ostatnim Forum będzie Sala VIP
- Atom Club, znajdująca się na Stadionie
Energa Gdańsk.
 Naszymi ekspertami będą państwo Mariola
i Piotr Wołochowiczowie - małżonkowie
z wieloletnim stażem, rodzice, autorzy
książek dotyczących tematyki ludzkiej
seksualności, wykładowcy.
Podczas VI Forum zobaczymy także występ
znanego muzyka Roberta Friedricha "Litzy". Kim jest nasz gość specjalny i skąd
się wziął nie musimy chyba wyjaśniać...
Nie zabraknie - podobnie jak na pięciu poprzednich Forach - zespołu Kierunek
Niebo, który zagra specjalnie przygotowany z okazji Forum repertuar.
Zapraszamy serdecznie wszystkich z Państwa, którzy byli z nami na pięciu
poprzednich edycjach Forum, ale także - a może zwłaszcza - osoby, które
dotychczas nie wzięły w nim udziału. Forum jest wydarzeniem kulturalno
-edukacyjnym, które porusza także tematykę duchowości. Formuła Forów jest
otwarta dla wszystkich gości i zawsze bezpłatna, zapraszamy wszystkich
niezdecydowanych. Czekamy na Ciebie!

Poniedziałek 9 maja, godzina 18:00, Stadion Energa Gdańsk, wstęp WOLNY!
Maria Bach

W czwartek mija czterdzieści dni od Zmartwychwstania.
W tym dniu Pan Jezus wstąpił do nieba. Uroczyście
będziemy to obchodzili w przyszłą niedzielę. Zachęcając
do lektury katechezy papieża Benedykta XVI o tym
wydarzeniu, przypominam o spowiedzi świętej
wielkanocnej.
 W Chrystusie, który wstąpił do nieba istota ludzka weszła
w nieznany dotąd i nowy sposób w zażyłość z Bogiem;
człowiek znajduje już na zawsze miejsce w Bogu. Niebo

nie wskazuje na miejsce
ponad gwiazdami, lecz coś
bardziej śmiałego i wznio-
słego: wskazuje samego
Chrystusa, Osobę boską,
która w pełni i na zawsze
przyjmuje ludzkość. Ten,

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
w którym Bóg i człowiek są na zawsze nierozłącznie
zjednoczeni. My zaś zbliżamy się do nieba, owszem
wstępujemy do nieba na tyle, na ile zbliżamy się do
Chrystusa i wchodzimy w jedność z Nim. Dlatego
uroczystość Wniebowstąpienia wzywa nas do głębokiej
jedności z Jezusem zmarłym i zmartwychwstałym,
niewidzialnie obecnym w życiu każdego z nas. Innymi
słowy Jego wniebowstąpienie nie pociągało Jego czasowej
nieobecności w świecie, ile raczej zapoczątkowało nową,
ostateczną i niepowstrzymaną formę Jego obecności, na
mocy Jego udziału w królewskiej potędze Boga.
 Tajemnica zmartwychwstania i wniebowstąpienia
Chrystusa pomaga nam rozpoznać i pojąć nadprzyrodzoną
kondycję Kościoła, który nie narodził się i nie żyje, by
zastąpić nieobecność Pana, który zniknął, ile raczej
znajduje rację bytu i swej misji w niewidzialnej obecności
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy ze stref
dotkniętych walkami zainicjowana przez papieża Franciszka.
2. Dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe, w czasie których śpiewamy litanię do Matki Bożej, wypraszając
Jej orędownictwo w naszych potrzebach. W dni powszednie o 17.30, w niedziele i dni świąteczne o 18.00.
3. We wtorek 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja
i dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę. Msze Święte o 8.00, 10.00, 12.00 i 18.30.
4. Spotkanie rady parafialnej w środę 4 maja o godz. 18.50 na plebanii.
5. W I czwartek i I piątek miesiąca okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W I piątek rano udamy
się do chorych, a w I sobotę o godz. 7.00 Godzinki. Nabożeństwa I czwartku, piątku i soboty po porannych Mszach
Świętych.
6. W czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nieszporami po Mszy Świętej wieczornej.
7. W czwartek i piątek próby dzieci przed I Komunią o godz. 16.30.
8. Modlitewną nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego będziemy przeżywać od piątku w ramach
nabożeństwa majowego.
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o 18.45.
10. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 12.00 w kościele. Prosimy rodziców o przypominanie
ministrantom o zbiórce i dyżurach. Zapraszamy też na zbiórkę i do służenia nowych kandydatów.
11. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę 8 maja. O godz. 18.30
Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia poprowadzona przez specjalną grupę modlitewno - muzyczną.
12. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" będzie rozprowadzać książki o tematyce religijnej w przyszłą niedzielę po Mszach
Świętych.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarła nasza parafianka: Gerda Dargacz, l. 77, zam. ul. Reja 24. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Jezusa działającego z mocą swego Ducha. Innymi słowy
moglibyśmy powiedzieć, że Kościół nie pełni roli
przygotowywania powrotu nieobecnego Jezusa, lecz
przeciwnie, żyje i działa, by głosić Jego chwalebną
obecność w sposób historyczny i egzystencjalny.

 Uroczystość ta wzywa nas do umocnienia naszej wiary
w realną obecność Jezusa; bez Niego niczego nie możemy
skutecznie uczynić w naszym życiu i w naszym
apostolstwie.

 

Benedykt XVI, Monte Cassino, maj 2009 r.

Niedziela, 1 maja 2016 r. - 6. Niedziela Wielkanocna
8.00 + mąż Julian, +z rodziny; 10.00 + Barbara w 1. rocznicę śmierci, +Stanisław, Beata, Józef;
12.00 + Bogumiła Perko ; 18.30 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla męża z okazji 80-tych urodzin;
Poniedziałek, 2 maja - Świętego Atanazego
7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Bożena Bartel w m-c po śmierci;
Wtorek, 3 maja - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
8.00 + Bogumiła Perko (greg.); 10.00 - w intencji zdrowia córki Anny; 12.00 - w intencji Stanisławy z okazji 80-tych
urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Bożą na dalsze lata dla
Jubilatki i dla rodziny; 18.30 + Zofia Gajewska, jej mąż Edmund, córki Halina i Teresa;
Środa, 4 maja - Świętego Floriana - początek matur
7.30 - za wszystkie dzieci, wnuki i prawnuki - o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.00 + Jan Ratajski i Henryk Połeć (dziadkowie)
Czwartek, 5 maja - I czwartek miesiąca
7.30 + Teresa Kosecka, Maria, Ewa, Helena i Zofia; 18.00 + Maria Łukaszewicz w m-c po śmierci;
Piątek, 6 maja - Świętych apostołów Filipa i Jakuba - I piątek miesiąca
7.30 + z rodziny Wołczyk i Szatkowskich; 18.00 + członków Żywego Różańca;
Sobota, 7 maja - I sobota miesiąca
7.30 + Władysława (k) Baska w m-c po śmierci; 18.00 + Józef w 5. rocznicę śmierci; +z rodziny z obu stron


