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JUBILEUSZ 25-LECIA NASZEJ PARAFII
Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Parafianie!
Szybkim krokiem zbliża się nasz parafialny jubileusz
25-lecia erygowania naszej parafii, co miało miejsce
5 czerwca 1994 roku, dekretem ks. arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego. W ramach przygotowań
przeżywaliśmy misje, w których tak licznie uczestniczyliśmy i które jakże odnowiły relacje tak wielu z nas
z Panem Bogiem. Misje rozpoczęliśmy w dzień św.
Katarzyny Szwedzkiej, naszej drugiej patronki, wprowadzając jej relikwie do naszej świątyni. W długi,
majowy weekend, uczestniczyliśmy w pielgrzymce do
Ziemi Świętej, nawiedzając wiele pięknych, biblijnych
miejsc.
Główne uroczystości jubileuszowe będziemy przeżywać w poniedziałek, 10 czerwca, w drugi dzień
Zielonych Świąt, czyli w dzień naszego odpustu ku
czci Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o godz. 18.30.
Pamiętajmy, że jubileusz jest czasem wyjątkowej
hojności Boga dla swojego ludu. Nie bójmy się zatem
prosić Go o szczególne łaski. Dobry Ojciec nie
odmawia swoim dzieciom. W tym świątecznym dniu

możemy również uzyskać pod zwykłymi warunkami
odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za
grzechy już odpuszczone, dla siebie lub osoby zmarłej.
Bardzo serdecznie wszystkich Was zapraszam. Bądźmy tego dnia razem. Wspólnie radujmy się świętując
jubileusz parafialny. Zapraszajmy naszych krewnych,
znajomych oraz tych, którzy kiedyś byli naszymi
parafianami.
W niedzielę, 16 czerwca będziemy kontynuować
nasze święto podczas kolejnego festynu parafialnego.
Tradycyjnie rozpoczniemy grochówką o godz. 13.00.
Następnie gry, zabawy, tańce, itp. Będzie można zjeść
dobre ciasto oraz wypić kawę czy herbatę. Następnie
ok. godz. 15.30 na boisku szkolnym rozpocznie się
mecz kawalerowie kontra żonaci. Przypomnę tylko, że
trzy poprzednie wygrali „starsi” panowie. Mamy
gorącą nadzieję, że w trakcie trwania roku jubileuszowego, zapewne jesienią, uda się wydać publikację
książkową o naszej parafii. Prace nad nią są mocno
zaawansowane. Do zobaczenia na wspólnym świętowaniu.
Ks. Jan

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, którą obchodzimy czterdzieści dni po
Niedzieli Zmartwychwstania. Święto jest pamiątką
powrotu Chrystusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię,
aby nas zbawić. W Dziejach Apostolskich czytamy na
temat tego wydarzenia następujące słowa: Po tych
słowach Pan Jezus uniósł się w ich obecności w górę
i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba. Zobaczmy, co z tego
fragmentu zostało odzwierciedlone na jednym z dzieł
malarskich.

Polski artysta, Jan
Matejko (1838-1893),
twórca
obrazu
„Wniebowstąpienie”,
nie przedstawił może
dokładnie cytowanych
wcześniej słów, ale ukazał na nim również inne
ciekawe aspekty.
Zacznijmy opis tego
malarskiego dzieła od
samej góry. To tam
został umieszczony
symbol Ducha Świętego, czyli biała gołębica, zza której wyłania
się blask o kształcie

trójkąta, który oznacza Boga Ojca. Jezus Chrystus,
główna postać dzieła, został przedstawiony jak przy
scenie zmartwychwstania, a płótno luźno osłaniające
Jego ciało rozwiewa wiatr. Z drugiej jednak strony, na
rozłożonych rękach Jezusa widzimy ślady gwoździ, co
przypomina nam o Jego śmierci na krzyżu. Nie da się
ukryć, że przez to Matejko w mistrzowski sposób
połączył w jednym obrazie zbawczą śmierć Jezusa na
krzyżu, Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
Co ciekawe, na dziełach malarskich dawnych artystów
wzrok Chrystusa utkwiony jest zwykle w górę, czyli
w stronę nieba albo w dół, na ziemię. Na tym obrazie
unoszący się w powietrzu Jezus patrzy prosto na nas
jakby chciał pokazać, że wszystko to zrobił z miłości
do ludzi.
W tle Pana Jezusa widoczna jest jaśniejąca łuna o ogni-

stej barwie w kształcie serca, która jest znana z typowych obrazów Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wokół poświaty malarz namalował pięć cherubinów
spoglądających na wstępującego do nieba Chrystusa.
Pod Nim widzimy postać ubraną w zieloną szatę, która
podtrzymuje kamienną płytę i jednocześnie odwraca
głowę. Warto wspomnieć, że na dziełach malarskich
innych twórców, także przedstawiających scenę
Wniebowstąpienia Pana Jezusa, znajdują się również
apostołowie czy Matka Boża. Jan Matejko w swoim
obrazie odszedł od tej tradycji, jednak „nie zapomniał”
o Maryi. Pod rozłożonymi rękami Jezusa znajduje się
napis „MARIA”, będący wyraźną aluzją do Matki
Bożej.
Barbara Majkowska
(na podstawie źródeł internetowych)

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień
Święta Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi: Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!”
Te słynna słowa zostały wypowiedziane dokładnie 40 lat
temu, podczas Mszy Świętej na
ówczesnym Placu Zwycięstwa
w Warszawie. Dziękujemy Panu Bogu za dar świętego Jana Pawła II i za jego pielgrzymki do naszej
ojczyzny i do naszego miasta (w 1987 i 1999 r.)

KĄCIK NAJMŁODSZYCH
Ułóż puzzle. Powodzenia!!!

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW"
200. Jak odpuszczane są grzechy?
Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem
odpuszczenia grzechów. Dla odpuszczenia grzechów
popełnionych po chrzcie Chrystus ustanowił sakrament
pokuty i pojednania, przez który ochrzczony może być
pojednany z Bogiem i Kościołem.
201. Dlaczego Kościół ma władzę odpuszczania
grzechów?
Kościół ma misję i władzę odpuszczania grzechów,
ponieważ sam Chrystus mu jej udzielił: „Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).
„WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"
202. Co oznacza termin ciało i jaką posiada wartość?
Termin ciało oznacza człowieka w jego kondycji
poddanej słabości i śmiertelności. „Ciało jest podstawą
zbawienia" (Tertulian).Wierzymy w Boga Stwórcę ciała;
wierzymy w Słowo, które stało się Ciałem dla odkupienia ciała; wierzymy w zmartwychwstanie ciała, szczyt
stworzenia i odkupienia ciała.
203. Co oznacza „zmartwychwstanie ciała”?
Oznacza, że definitywnym stanem człowieka nie będzie
tylko dusza duchowa oddzielona od ciała, lecz że na
nowo otrzymają życie także nasze śmiertelne ciała.
204. Jaka jest relacja między Zmartwychwstaniem
Chrystusa a naszym zmartwychwstaniem?
Jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na
zawsze, tak również On wskrzesi wszystkich w dniu
ostatecznym z ciałem niezniszczalnym: „Ci, którzy
pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia;
ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie
potępienia" (J 5,29).
205. Co stanie się z naszym ciałem i naszą duszą
w chwili śmierci?
W śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało
człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza,
która jest nieśmiertelna, idzie na spotkanie z Bogiem
i trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze
swoim ciałem, kiedy zmartwychwstanie przemienione
przy powtórnym przyjściu Pana. To, w jaki sposób
nastąpi zmartwychwstanie, przekracza naszą wyobraźnię
i nasze rozumienie.
206. Co znaczy umierać w Chrystusie Jezusie?
Znaczy umierać w łasce Bożej, bez grzechu. Wierzący
w Chrystusa, idąc za Jego przykładem, może przemienić
swoją własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości do
Ojca: „Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem
z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy” (2 Tm 2,11).
„WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE"
207. Czym jest życie wieczne?

Jest życiem, które rozpoczyna się bezpośrednio po
śmierci. Nigdy nie będzie miało końca. Poprzedza je nad
każdym sąd szczegółowy Chrystusa, Sędziego żywych
i umarłych, i usankcjonowane będzie przez Sąd
Ostateczny.
208. Co to jest sąd szczegółowy?
Każdy człowiek otrzymuje w swojej nieśmiertelnej
duszy zaraz po śmierci na sądzie szczegółowym,
stosownie do jego wiary i jego uczynków, bezpośrednią
zapłatę od Boga. Polega ona na wejściu do szczęścia
nieba, bezpośrednio lub po odpowiednim oczyszczeniu,
albo na bezpośrednim potępieniu na wieki.

209.Co należy rozumieć przez „niebo”?
„Niebo” jest stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem,
i nie potrzebują późniejszego oczyszczenia, są zgromadzeni wokół Jezusa i Maryi, aniołów i świętych.
Tworzą oni Kościół niebieski, gdzie oglądają Boga
„twarzą w twarz” (1 Kor 13,12), żyją w komunii miłości
z Trójcą Świętą i wstawiają się za nami. Ojciec jest
prawdziwym i rzeczywistym życiem. On udziela
wszystkim, jakby ze źródła, przez Syna w Duchu
Świętym niebieskich darów. W swojej dobroci także
nam, ludziom, dał niezawodne obietnice życia
wiecznego.
210. Co to jest czyściec?
Czyściec jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni
z Bogiem. Chociaż są już pewni swego wiecznego
zbawienia, potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść
do radości nieba.
211. W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz
w czyśćcu?
Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący
jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu,
ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności
Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty
i dzieła pokutne.
212. Na czym polega piekło?
Piekło oznacza wieczne potępienie tych, którzy umierają
dobrowolnie w stanie grzechu śmiertelnego. Zasadnicza
kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga;
wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 3 czerwca - św. Karola Lwangi
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + Zdzisław w 5. roczn. śmierci, rodzice z obu stron
Wtorek, 4 czerwca
7.30 + Leszek (z okazji imienin)
18.00 + Józef Nieckarz
Środa, 5 czerwca - św. Bonifacego
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + rodzice: Józefa i Wincenty
1. Czwartek m-ca, 6 czerwca
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + Roman Gmiter w 2. roczn. śm., +z rodziny

1. Piątek m-ca, 7 czerwca
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 8 czerwca - św. Jadwigi
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 - w int. Moniki i Marcina z okazji 6. roczn. ślubu
Niedziela, 9 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego
8.00 + Władysława i Władysław Milewicz; dziadkowie:
Genowefa, Dorota, Piotr i Ignacy
10.00 + Jadwiga, Edmund, Klara
12.00 - w int. Katarzyny i Tomasza z okazji roczn. ślubu
18.30 + Tadeusz w 11. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na
Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

chłopców chętnych do włączenia się w służbę ministrancką.

2. Rodziców ministrantów oraz dziewczynek ze scholi
zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Mszy świętej o godz.
12.00 w kościele.

11. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Czuwanie przed tym świętem rozpocznie się
w najbliższą sobotę wieczorem w kilkunastu kościołach
naszego miasta, natomiast o północy uroczysta Msza
Święta w Bazylice Mariackiej. Serdecznie zachęcamy do
kościoła Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
(Ojcowie Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, gdzie o godz.
19.30 rozpocznie się czuwanie prowadzone przez Szkołę
Nowej Ewangelizacji, do której należy nasza wspólnota
Wieczernik (i potrwa do godz. 23.00).

3. Ostatni przed wakacjami Wieczór Chwały „Droga do
uwolnienia” dzisiaj w naszym kościele. Msza Święta
w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30, a po
niej modlitwa uwielbienia.
4. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
5. Rozpoczęliśmy nowennę przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. Będzie ona kontynuowana w ramach
nabożeństw czerwcowych.
6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne
we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Potrzebujących pomocy zapraszamy do biura
parafialnego w środę od godz. 17.00 do 18.00, gdzie
pełni dyżur przedstawiciel naszego „Caritasu”.
8. W I czwartek miesiąca nabożeństwo po porannej Mszy
Świętej. O godz. 17.00 Godzina Święta zakończona
nabożeństwem o 17.50. Okazja do spowiedzi
w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed Mszą
Świętą.
9. W I piątek miesiąca nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po porannej Mszy Świętej.
Następnie księża udają się na tradycyjne odwiedziny
chorych z posługą sakramentalną.
10. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz.
10.00 w kościele. Zapraszamy na tę zbiórkę również

12. Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w przyszłą
niedzielę w Gdańsku. Rozpoczęcie o godz. 15.00 przy
Kaplicy Królewskiej. Po dojściu na tereny postoczniowe
przy ul. Kadłubowców odbędzie się festyn rodzinny oraz
koncerty znakomitych zespołów: Armia Dzieci z Lublina
oraz TGD. Mocno zachęcamy do udziału. Jest też
zachęta, by ubrać się na biało.
13. W poniedziałek 10 czerwca przypada nasz parafialny
odpust, a zarazem główne obchody jubileuszu 25-lecia
naszej parafii. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w tym
święcie naszej wspólnoty. Uroczysta Msza Święta
rozpocznie się o godz. 18.30.
14. Jak przed rokiem rezygnujemy ze zbierania po
domach ofiar na dekoracje na Boże Ciało. W przyszłą
niedzielę przedstawiciele parafialnych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej, będą zbierać do puszek ofiary
na ten cel.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy Świętej.

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

