TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
5. Niedziela Wielkiego Postu - rocznica śmierci papieża JPII - 2 kwietnia 2017 roku (nr 74)
I czytanie: Ez 37,12-14; II czytanie: Rz 8,8-11; Ewangelia: J 11,1-45.

Światło Słowa
Dzisiejsza liturgia słowa jest dość jasna w przekazie. Nie
wgłębiając się w rozważanie szczegółów widać plan Boga:
uratować wszystko co dotknął grzech - wskrzesić zmarłych, którzy musieli odejść z tego świata. Bóg zapowiada
to przez proroka Ezechiela i potwierdza w słowach
św. Pawła, aż wreszcie pokazuje to przez działanie Jezusa.
Pewnym jest, że nasze życie się skończy i będzie trzeba
ponieść konsekwencje jego ulotności - śmierć. Od tego
nie ma ucieczki. Skoro będzie trzeba to przejść, to warto
poszukać jakiegoś wzorca postępowania. Oczywiście dany
nam jest jedyny Wzór - Jezus Chrystus. On sam żył
w ludzkiej naturze podległej zniszczeniu, zgodził się na to
idąc nawet dalej - zgodził się
na szybsze i pełne cierpienia
wyniszczenie siebie. Następnie przeszedł przez zasłonę
śmierci i utracił ciało. Dlatego,
że miał Ducha w sobie
(a Duch nie umiera), po drugiej
stronie tej zasłony objawił
życie. To tak, jak gdyby wnieść
światło do ciemnego pomieszczenia. Światło jest mocniejsze od ciemności i ją oświeca, a w niej wszystkich,
których ta ciemność ogarniała.
Kiedy udowodnił, że życie jest
mocniejsze od śmierci, wyszedł stamtąd i wrócił do życia
w Ciele. Objawił się ludziom, którzy wierzyli, że nie ma
powrotu zza zasłony śmierci. Kiedy zobaczyli Go na powrót
żywego wszystko stało się jasne - On jest Synem Bożym.
Wyjaśniły się wszystkie cuda, nauki i uczynki Jezusa za
jego ziemskiego życia. Apostołowie i uczniowie
przypomnieli sobie wszystko, widząc to w nowym świetle
- dosłownie w świetle Zmartwychwstałego.
Jezus rozmawiając z Apostołami przed Betanią mówi,

że Łazarz umarł aby oni uwierzyli w Jego Boską moc.
Wszyscy w Betanii doświadczyli tego cudu, a i tak w Wielki
Piątek byli przekonani, że śmierć jest silniejsza. Widzieli
cuda wskrzeszenia przez Jezusa, a w momencie Jego
śmierci nie pamiętali kim On jest.
My podobnie widzimy wiele dzieł Bożych, a kiedy
przychodzi cierpienie często zapominamy o nich i o nadziei,
jaką mamy wierząc w Zmartwychwstałego. Ile razy łapiemy się na tym, że łatwo jest wyznawać wiarę ustami, ale
żyć nią w każdej chwili jest już trudniej?... Chcemy uniknąć
skutków naszego grzesznego postępowania, łącznie
z uniknięciem śmierci, a tymczasem mamy to wszystko
przejść z Jezusem, oprzeć
się na Nim i z Nim zwyciężać. Innej drogi nie ma.
Wyjaśnia to św. Paweł:
żyjąc według ciała - umiera się; żyjąc według Ducha - spodziewać się można odwrotności: nie umiera
się; chociaż także się umiera, ale mocą owego
Ducha (który nie umiera)
żyje się nadal. Z czasem
przyjdzie moment na odzyskanie ciała (zmartwychwstanie) i życie wiecznie,
bez umierania.
Spróbujmy czasem przypominać sobie o własnej śmierci. Ilekroć tak się robi, tylekroć ustawiają się priorytety: sprawy pilne, ważne, mniej
ważne i błahe. Oczywiście nie jesteśmy już w sytuacji
słuchaczy Ezechiela - zamkniętych w niewietrzonym, ciemnym pomieszczeniu. Drzwi do Życia (por. J 14,6) mamy
otwarte i w pokoju jest zawsze świeże powietrze Ducha
Świętego. Drzwi otworzył nam Zbawiciel, wpuszczając
przez nie zapach życia wiecznego. Odtąd wszystko jest
pewniejsze i bardziej godne zaufania. ks. Krystian Wilczyński

WODA
Boże, o Boże mój, wysłuchaj także i mnie, wdowę.
Ty jesteś sprawcą wydarzeń minionych,
teraźniejszych i przyszłych,
planujesz rzeczy teraźniejsze i przyszłe
i już się stało to, co zamierzyłeś. (Jdt 9, 5)
Bez wody nie ma życia. Wystarczy kilka dni bez picia
i człowiek umiera. Nie ma na to rady. Nie ma czym zastąpić
wody.

Dlatego mieszkańcy Betulii nie widzieli dla siebie ratunku,
kiedy wojska ich zaciętego wroga Holofernesa otoczyły
miasto i zajęły źródła zaopatrujące ich w wodę. Kiedy jej
zapasy były na wyczerpaniu, a wszyscy mieszkańcy, od
najmłodszego do najstarszego, opadali z sił z powodu
pragnienia, którego nie mieli czym zaspokoić, Izraelici byli
gotowi poddać się bez walki.
Gdyby to uczynili, cała Judea stanęłaby przed Asyryjczy-

kami otworem, gdyż górskie miasto było ostatnią przeszkodą
na drodze do jej zdobycia. Z kolei gdyby Holofernes i jego
armia zdobyli Judeę z Jerozolimą, z pewnością nie oszczędziliby świątyni, największej świętości Izraelitów.
A przecież oni "niedawno powrócili z niewoli"
(Jdt 4, 3) i tylko co oczyścili zbezczeszczoną świątynię. Teraz ich kruchy pokój znowu zawisł na
włosku. Albo raczej na zbiorniku wody, który
wysychał w zastraszającym tempie.
Słusznie mówili doradcy Holofernesa swojemu
dowódcy: Nie walcz z nimi i oszczędzaj wojska.
Siłą nie pokonasz mieszkańców Betulii, gdyż
ich góry są nie do zdobycia. Zamiast tego strzeż
źródeł i ujęć wody i pilnuj, by nikt nie opuścił miasta.
To będzie najdotkliwsza zemsta za bunt przeciwko tobie
(7, 10-15).

Chytry plan powiódłby się, gdyby nie jedna osoba, która
widziała dalej i rozumiała więcej. I która zaufała Bogu.
Judyta, kobieta piękna, niezwykle powabna i bardzo pobożna (8, 7-8). Ona jedna nie wystraszyła się i nie poddała
w rozpaczliwej sytuacji. Upomniała starszyznę miasta za
brak wiary, mówiąc: "My nie znamy innego Boga prócz
Niego i dlatego mamy nadzieję, że nie wzgardzi nami ani
nikim z naszego narodu" (8, 20). Przypomniała im jeszcze,
co Bóg "uczynił Abrahamowi i jak doświadczył Izaaka”,
i że tak samo ich Pan też nie chce ukarać, „ale dla przestrogi doświadcza tych, którzy zbliżają się do Niego” (8, 26-27).
Którzy ZBLIŻAJĄ SIĘ do Pana. Kto by pomyślał,

że dramatyczne chwile mogą posłużyć zbliżeniu się do
Boga i jeszcze ściślejszemu przylgnięciu do Niego?
A jednak!
Wysłuchawszy wywodu Judyty, Ozjasz, naczelnik
miasta, polecił kobiecie: „módl się do Boga, aby
zesłał deszcz i napełnił nasze zbiorniki wodą”
(8, 31). Po ludzku nie widział innego ratunku z opresji
i nie spodziewał się też, by Bóg mógł mieć jakiś
lepszy plan na uratowanie swego ludu.
Judyta jednak widziała dalej niż on. Ufała, że Bóg
może absolutnie wszystko, jeśli tylko zechce. Dlatego powiedziała: „Dokonam czynu, o którym
z pokolenia na pokolenie będzie się opowiadać
synom naszego narodu” (8, 32). Nie, żeby się przechwalała,
ale nie wątpiła ani na chwilę, że Bóg jest całkowicie i absolutnie wszechmocny. I że pomoże jej ocalić cały naród.
Przepiękna, pełna mocy i niezłomnej ufności jest modlitwa
Judyty do Boga o pokonanie wroga:
Ręką kobiety skrusz ich zarozumiałość! Twoja siła nie
tkwi w liczbie, a Twoje panowanie nie opiera się na
mocarzach. Lecz jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem małych, opiekunem słabych, obrońcą wzgardzonych, wybawicielem pozbawionych nadziei. (9, 10-11)
Tak modliła się Judyta do Boga, a On jej wysłuchał
i pomógł dokonać, czego zamierzyła. A co takiego zrobiła?
W jaki sposób zwyciężyła niepokonanych Asyryjczyków?
To już trzeba przeczytać Księgę Judyty, żeby się dowiedzieć. Warto, bo to historia niezwykła!
Joanna Czech

SŁOWA OBIETNICY (5): SZCZĘŚCIE
Chyba każdy człowiek dąży do tego, żeby być
szczęśliwym. W Piśmie Świętym odnajdujemy i taką Bożą
obietnicę. Znamienne, że wielokrotnie jest ona swoistą
nagrodą za złożenie swojej ufności w Bogu i pełnienie Jego
woli.
Jak czytamy w Księdze Rodzaju, po tym, gdy Abraham
nie wahał się poświęcić dla Boga nawet swojego Syna
Izaaka, Pan obiecał mu: "Wszystkie ludy ziemi będą sobie
życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mojego rozkazu".
Księga Powtórzonego Prawa
mówi nam z kolei tak: "Pan Bóg
Twój poszczęści tobie w każdym
poczynaniu twej ręki, w owocach
twego łona, przychówku bydła
i płodach ziemi, jeśli będziesz
słuchał głosu Pana, Boga swego,
przestrzegając jego poleceń i postanowień, jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego
swego serca i z całej swej duszy".
Biblia charakterystycznie wspomina też o królu Ozjaszu:
"jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił" oraz o królu
Ezechiaszu: "szukając swego Boga, działał z całego serca
i dlatego mu się szczęściło".
Wiele o szczęściu mówią psalmy, poczynając już od Psalmu 1: "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana. Jest on jak
drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc
w swoim czasie, a liście jego nie więdną". Podobna obietnica płynie z Psalmu 25: "Kim jest człowiek, co się boi
Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. Będzie
on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie
ziemię". Szczęście może być również wynikiem
odpuszczenia grzechów, zaufania, umiejętności radowania
się, czy złożenia swojej nadziei w Bogu.
Inny wątek porusza Psalm 41: "Szczęśliwy ten, kto myśli

o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym
na ziemi. Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby
poprawi całe jego posłanie". Źródłem szczęścia jest zatem
miłosierdzie okazywane słabszym. Wątek ten rozwinie
potem sam Jezus wskazując w kontekście organizacji uczty,
że człowiek będzie szczęśliwy, jeśli zaprosi ubogich
i ułomnych, albowiem nie będą mogli dać mu odpłaty
w zamian za zaproszenie, a nagroda czeka go w Niebie.
O czasach mesjańskich mówi nam Psalm 85: "Pan sam
obdarzy szczęściem, a nasza
ziemia wyda swój owoc", a także
prorok Izajasz: "Odkupieni przez
Pana powrócą ze szczęściem
wiecznym na twarzach: osiągną
radość i szczęście, ustąpi smutek
i wzdychanie". Proroctwo wskazuje nam, jak wielka będzie
szczęśliwość zbawionych.
Pan Jezus w Ewangelii, podtrzymując obietnicę, wzywa
do czuwania: "Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie
czuwających, gdy nadejdzie". Jednocześnie daje wskazówkę, zacytowaną w Dziejach Apostolskich: "Więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". Św. Piotr
w swoim liście dodaje: "Kto chce miłować życie i oglądać
dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego". To właśnie
przestrzeganie przykazań, ufność, miłość do Boga i miłość
bliźniego wyrażająca się w konkretnych czynach dają
szczęście.
W końcu, wspaniałą obietnicę przynosi mowa Jezusa
z Kazania na górze: Błogosławieni (szczęśliwi): ubodzy
w duchu, smutni, cisi, łaknący i pragnący sprawiedliwości,
miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący
prześladowanie dla sprawiedliwości. Jezus nazywa tych
wszystkich ludzi szczęśliwymi, bo ma dla nich przygotowaną wielką nagrodę w Niebie - właśnie szczęście.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI
NIEDZIELA PALMOWA- Msza św. godz. 12.00.
DZIECI PRZYCHODZĄ Z PALMAMI

Poniedziałek, 10 kwietnia
11.00 - nauka rekolekcyjna dla klas 0-III
12.00 - nauka rekolekcyjna dla klas IV-VI

Wtorek, 11 kwietnia
11.00 - nauka rekolekcyjna dla klas 0-III
12.00 - nauka rekolekcyjna dla klas IV-VI i spowiedź święta

Środa, 12 kwietnia 2017
10.00 - Msza święta na zakończenie rekolekcji

Damian Zelewski

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 3 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Wtorek, 4 kwietnia; 7.30 + Paweł Szczodrowski (35 rocznica śmierci), Jadwiga, Henryk i Herbert; 18.00 + Maria
Łukaszewicz (1 rocznica śmierci) i Zbigniew Łukaszewicz
Środa, 5 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Tadeusz w 3. rocznicę śmierci, Marianna, rodzice i rodzeństwo
Czwartek, 6 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Jerzy w 5. rocznicę śmierci
Piątek, 7 kwietnia - Świętego Jana de la Salle; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 8 kwietnia; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Ryszard Mikołajczak w 1. rocznicę śmierci
Niedziela Palmowa, 9 kwietnia; 8.00 + Monika Szmytka w 10. rocznicę śmierci, Stanisław i Marian;
10.00 + syn Maciej w 4. rocznicę śmierci, rodzice oraz teściowie; 12.00 - w intencji Jakuba z okazji 1. urodzin oraz jego
rodziców z okazji 2. rocznicy ślubu; 18.30 - w intencji Marcina z okazji urodzin - z prośbą o błogosławieństwo, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Akcja Pola Nadziei, czyli zbiórka na nasze hospicja, odbywa się dzisiaj na Pomorzu, również przy naszym kościele.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
3. Dzisiaj w naszym kościele Wieczór Chwały. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa
uwielbienia.
4. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież na nauczanie "Jesteś potrzebny! - Jak odnaleźć swoje
miejsce w Kościele?" we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Poprowadzi je p. Alicja Marciniak ze Szkoły
Nowej Ewangelizacji w Gdańsku.
6. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.50 nabożeństwo
pierwszoczwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca przed każdą Mszą Świętą. W I piątek
rano udamy się do naszych chorych.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek również po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w domu parafialnym.
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.30.
10. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w piątek po Drodze Krzyżowej.
11. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 16.30 w kościele (wejście przez zakrystię). Zapraszamy
na to spotkanie również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką, oraz młodzieńców,
chętnych do włączenia się w służbę lektorską.
12. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej, a uroczysta procesja z palmami na
Mszy św. o godz. 12.00.
13. Młodzież będzie rozprowadzać palemki w przyszłą niedzielę przed wejściem do kościoła. Przygotowanie palemek
w piątek rano. Prosimy o pomoc.
14. Dzieci rozpoczynają rekolekcje w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00. Program na str. 3.
15. Przedstawiciele rady parafialnej w przyszłą niedzielę zbierać będą do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie
uboższych rodzin i osób z naszej parafii. Przy św. Antonim jest też wystawiony kosz, do którego można przynosić
produkty żywnościowe.
16. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można przynieść do kościoła w przyszłą niedzielę i złożyć do
wystawionego obok chrzcielnicy kosza. Ofiary te przeznaczone będą dla osób potrzebujących i biednych.
17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V 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

