TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
1. Niedziela Adwentu, 1 grudnia 2019 roku (nr 176)

Pierwsze czytanie: Iz 2,1-5; Drugie czytanie: Rz 13,11-14; Ewangelia: Mt 24,37-44.

JAN PAWEŁ II O ADWENCIE
Dzisiaj pierwszy grudnia, a to znaczy, że rozpoczynamy
nowy miesiąc i kolejny temat poświęcony Janowi
Pawłowi II. Naszym motywem przewodnim przez kolejne tygodnie będzie owocne przeżywanie Adwentu
i Bożego Narodzenia według Jana Pawła II. Dzisiaj już
mamy pierwszą niedzielę, więc zobaczymy jak papież
przygotowywał się na narodzenie Pana Jezusa.
Przytoczymy także kilka fragmentów
jego wypowiedzi na temat Adwentu.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
osobisty sekretarz Ojca Świętego
i zarazem jego przyjaciel wspominał,
że Adwent był czasem wyjątkowym
dla Jana Pawła II. W każdy piątek
przeżywał rekolekcje, przez wszystkie
dni jadł mniej niż zwykle, a przy
śniadaniu w ogóle rezygnował z mięsa.
Arcybiskup nie ukrywał, że był tym
szczerze zdziwiony, a w książce „Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości
Jana Pawła II” tak to skomentował:
Przecież był już stary, schorowany.
Nie musiał tego robić. Inni nie robili.
A On jednak w taki symboliczny
sposób chciał pokazać Panu Bogu, jak
bardzo jest dla niego ważny. I jak bardzo czeka na Jego
Syna. Było w tym coś wzruszającego. Na pytanie autorki
książki, czy w Adwencie papież modlił się więcej, jego
przyjaciel odpowiedział: Trudno modlić się więcej,
skoro na co dzień modli się niemal bez przerwy . Nie ma
cienia przesady w tym, co kiedyś o Janie Pawle II
napisał Andre Frossard: że „Ojciec Święty modlił się
tak, jak oddychał”. Modlitwa wyznaczała rytm jego
dnia, rytm życia. Tak było też w Adwencie. Tyle,

że przed Bożym Narodzeniem kontekst stawał się
wyraźny”.
Czym dla Jana Pawła II był Adwent?
W 2001 roku, podczas rozważania przed
modlitwą Anioł Pański, powiedział:
Adwent jest synonimem nadziei: nie
daremnym oczekiwaniem na jakiegoś
bezosobowego boga, lecz
konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do nas przyszedł,
„Oblubieńca”, który swoją krwią
przypieczętował zawarte z ludzkością
wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny okres liturgiczny.
Do czujności w modlitwie, ożywianej
pełnym miłości oczekiwaniem; czujności
wyrażającej się w dynamice konkretnej
miłości, której towarzyszy. Z takimi
uczuciami wspólnota chrześcijańska
wchodzi w czas Adwentu, zachowując
duchową czujność, aby lepiej przyswoić
sobie przesłanie słowa Bożego.
Podczas audiencji generalnej w grudniu
2003 roku Ojciec Święty tłumaczył:
Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który
przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając
swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne
wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia
w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny
swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy
głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze
doświadczenia osobiste i wspólnotowe.
Barbara Majkowska

Ukazał się świąteczny numeru czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”,
który opowiada o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Do czasopisma została dołączona
płyta z nagraniem „Kolęd świata” zespołu Lupus dolor. W przyszłą niedzielę będzie
można nabyć „Galileę” w naszym kościele. Koszt kwartalnika wraz z płytą to 10 zł.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

OBECNOŚĆ i DZIAŁANIE
Wydaje się nam nieraz, że jeśli chodzi o kwestie
związane z wiarą, to na wszystko mamy jeszcze czas:
jeszcze zdążymy się nawrócić, jeszcze kiedyś
będziemy sięgali częściej po Pismo Święte, jeszcze
będziemy przykładali się bardziej do pracy nad sobą…
Tymczasem adwent zaczyna się „z grubej rury”:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie” (Mt 24,42). Możemy ten czas
potraktować po macoszemu, jako miłą odmianę od
codzienności zwiastującą zbliżające się święta Bożego
Narodzenia. Czuć już zapach świąt? Mnie się wydaje,
że coś tu jednak brzydko pachnie. To nasza niechęć do
nawrócenia.
Odkładanie niektórych zadań i obowiązków na bliżej
nieokreśloną przyszłość to cecha zła nie tylko w
„świeckim” życiu, ale tak samo niepożądana w życiu
duchowym. Należy o jedno dbać, a drugiego nie
zaniechać, do czego zachęca nas św. Paweł:
„Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was
godzina powstania ze snu” (Rz 13,11). Adwent ma być

czasem przebudzenia. Jednak nie tylko religijnego –
mamy na nowo spojrzeć na całe nasze życie z perspektywy wiary. Mamy odnowić i umocnić naszą
relację z Panem, który jest Bogiem przychodzącym już
tu i teraz. Chrześcijaństwo nie jest religią opartą na
opowieści z przeszłości, ale jest zbawczym wydarzeniem, które wciąż się dzieje w sakramentach
świętych i w sercu każdego wierzącego spotykającego
się na modlitwie ze swoim Panem.
Dzisiejsza Ewangelia nie ma przerazić nas końcem
świata, lecz ma wzbudzać w nas czujność, byśmy nie
przegapili łaski, przez którą Pan chce zmienić nasze
serce. Tylko świadomość tego, że Jezus jest blisko
może powstrzymać nas od tego, byśmy żyli
„przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach
i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni
i zazdrości” (Rz 13,13). Życie nabiera sensu wtedy,
gdy odkryjemy w nim Obecność i Działanie. To imiona
Boga, które mamy w adwencie jeszcze lepiej poznać.
ks. Mateusz Tarczyński

Zapraszamy na Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.
Dobroczynny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w przyszłą
niedzielę. Po każdej Mszy Świętej będzie można nabyć pyszne
pierniczki i inne ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu
zostanie przeznaczony na działalność charytatywną w naszej
parafii - przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących.

Pytania o wiarę
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
337. Jaki jest zamysł Boga wobec mężczyzny i kobiety?
Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości,
powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę
i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej
wspólnoty życia i miłości, tak że „już nie są dwoje, lecz
jedno ciało" (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).
338. Dla jakiego celu Bóg ustanowił małżeństwo?
Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało
ustanowione przez Stwórcę i wyposażone we własne
prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro
małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie
potomstwa. Przymierze małżeńskie jest według pierwotnego zamysłu Bożego nierozerwalne, jak sam
oświadcza Jezus Chrystus: „Co więc Bóg złączył, tego
człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).
339. W jaki sposób grzech zagraża małżeństwu?
Z powodu pierwszego grzechu, którego skutkiem było
zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety, danej
przez Boga, związek małżeński jest często zagrożony
niezgodą i niewiernością. Jednakże Bóg w swoim
nieskończonym miłosierdziu nie odmawia mężczyźnie
i kobiecie swej łaski, aby mogli urzeczywistnić jedność
ich życia według pierwotnego zamysłu Bożego.
340. Czego naucza Stary Testament o małżeństwie?
Bóg sprawił, że pod wpływem pedagogii Prawa
i proroków zaczęła stopniowo w Jego ludzie dojrzewać
świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności
małżeństwa. Oblubieńcze przymierze Boga z Izraelem
przygotowuje i zapowiada Przymierze nowe, zawarte
przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, z Jego Oblubienicą, Kościołem.
341. Jaką nowość przyniósł Chrystus odnośnie do
małżeństwa?
Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek
zamierzony przez Boga, lecz daje łaskę do przeżywania
małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze, które
jest znakiem Jego oblubieńczej miłości do Kościoła:
„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował
Kościół” (Ef 5,25).
342. Czy małżeństwo jest obowiązkiem dla wszystkich?
Małżeństwo nie jest obowiązkiem dla wszystkich. Bóg
powołuje niektórych mężczyzn i niektóre kobiety, aby
zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa i szli za
Panem Jezusem, wybierając życie w dziewictwie lub
celibacie, troszcząc się o sprawy Pana i starając się Jemu
podobać, i stali się w ten sposób wymownym znakiem
absolutnego pierwszeństwa miłości Chrystusa oraz
żarliwego oczekiwania Jego chwalebnego przyjścia.
343. W jaki sposób celebruje się sakrament małżeństwa?
Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym
stanem życia w Kościele, powinno być zawierane

publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec
kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz
świadków.
344. Czym jest zgoda małżeńska?
Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu
życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ
zgoda „stwarza małżeństwo”, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi
mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem
ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod
przemocą czy przymusem.
345. Czego żąda się, gdy jeden z małżonków nie jest
katolikiem?
Małżeństwo mieszane (między katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym) wymaga do swej dopuszczalności
wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku
różnicy religii (między katolikiem i nie ochrzczonym) do
ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa
od przeszkody. W każdym przypadku istotne jest, aby
małżonkowie znali i akceptowali cele oraz istotne
właściwości małżeństwa, i żeby małżonek katolicki potwierdził swoje zobowiązania, znane również małżonkowi
niekatolickiemu, iż zachowa swoją wiarę i zapewni
chrzest oraz wychowanie katolickie dzieci.

346. Jakie są skutki sakramentu małżeństwa?
Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł
wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie
oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje
przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte
i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może
być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela
małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu
małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia
dzieci i ich wychowania.
347. Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament
małżeństwa?
Są to: cudzołóstwo; poligamia, ponieważ jest przeciwna
równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna
i wyłączna; odrzucenie płodności, które pozbawia życie
małżeńskie dziecka, najwspanialszego daru małżeństwa;
rozwód, który sprzeciwia się nierozerwalności.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały odbędzie się w naszym kościele
dzisiaj. Modlitwę uwielbienia poprzedzi Msza Święta
w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30.
2. Roraty, czyli Msza Święta adwentowa ku czci NMP,
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie
będzie Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast
wieczorna Msza Święta, która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej, o godz. 18.00. Zachęcamy do przychodzenia na roraty z lampionami. We wtorek i piątek
po roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego
na ciepłe kakao.
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie
modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
4. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.45 – 18.30.
5. W I czwartek i I piątek miesiąca nabożeństwo po
porannej Mszy Świętej, a w czwartek po roratach
adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona
Nieszporami z adwentowym hymnem światła
Lucenarium o godz. 19.00.
6. Spotkanie dla młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie
o godz. 19.00 w kościele.
7. W I piątek miesiąca rano ks. Jan uda się z posługą
sakramentalną do chorych.
8. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00,
Msza Święta o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski.
9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece
Caritasu w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom, a przy św. Antonim będzie wystawiony od

przyszłej niedzieli kosz, do którego można przynosić
produkty żywnościowe dla potrzebujących.
10. Panowie kościelni rozpoczną w tym tygodniu
roznoszenie, poświęconego dzisiaj, opłatka na stół
wigilijny. Będą oni jedynymi osobami upoważnionymi
do tego w naszej parafii.
11. Wolontariusze grupy charytatywnej św. Ojca Pio
razem z młodzieżą będą zbierali żywność w sklepach
Merkus i Lidl w sobotę, 7 grudnia od 10.00 do 19.00.
Prosimy, żeby podzielić się swoimi zakupami tak,
byśmy mogli przygotować paczki na święta dla
potrzebujących parafian. Bóg zapłać!
12. Nowy numer biblijnego czasopisma „Galilea”
będzie rozprowadzany w przyszłą niedzielę przy
wyjściu z kościoła. Do czasopisma została dołączona
płyta z nagraniem „Kolęd świata” w wykonaniu zespołu Lupus dolor.
13. Kiermasz Dobroczynny odbędzie się w niedzielę,
15 grudnia. Zachęcamy do przekazania na tę akcję
własnoręcznie upieczone i przygotowane pierniczki
oraz świąteczne ozdoby.
14. Zapraszamy osoby dorosłe na zimowy wyjazd
w góry z możliwością jazdy na nartach. Kontakt z ks.
Janem.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
W minionym tygodniu zmarli: Mieczysław Kutesa,
l. 84, zam. przy ul. Reja oraz Alina Ujazda, l. 70, zam.
przy ul. Zielony Trójkąt.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 2 grudnia
7.30 - o ulgę w cierpieniu dla Tadeusza
17.00 + Józef w 4. rocznicę śmierci
Wtorek, 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego

17.00 - w intencji Franciszki z rodziną z okazji imienin
Piątek, 6 grudnia - św. Mikołaja
7.30 + mąż Stanisław, syn Jerzy, rodzice z obu stron
+z rodziny Mackiewiczów i Przybylskich

7.30 - o zdrowie dla córki Barbary z rodziną, syna
Ryszarda z rodziną, wnuków, prawnuków, o światło
Ducha Świętego, zdrowie i błogosław. dla Wandy

17.00 + członkowie Żywego Różańca

18.00 + Maria Jusewicz - int. od 4. róży różańcowej

18.00 + Maria Jusewicz - intencja od sąsiadów z bloku

Środa, 4 grudnia - św. Barbary

2. Niedziela Adwentu, 8 grudnia

7.30 + Maria i Marian Kowalscy

Sobota, 7 grudnia - św. Ambrożego
7.30 - w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin

8.00 + Wanda Delke w 30. rocznicę śmierci

17.00 + Agnieszka w 15. rocznicę śmierci

10.00 + Stanisław Lemanowicz w 25. rocznicę śmierci

Czwartek, 5 grudnia

12.00 + Irena Sęp w 1. rocznicę śmierci

7.30 + Alina - intencja od sąsiadki

18.30 + Eugeniusz Lech

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

