TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
1. Niedziela Adwentu, 2 grudnia 2018 roku (nr 136)
Pierwsze czytanie: Jr 33,14-16; Drugie czytanie: 1 Tes 3,12-4,2; Ewangelia: Łk 21,25-28.34-36.

Przeżywajmy Adwent z czujną i czynną nadzieją
Dzisiaj Kościół rozpoczyna nowy Rok liturgiczny.
Pierwszym etapem tej drogi jest Adwent, który w obrządku rzymskim tworzą cztery tygodnie, poprzedzające Boże Narodzenie, to znaczy tajemnicę
Wcielenia. Słowo "adwent" oznacza "przyjście" lub
"obecność". W świecie starożytnym wskazywało
wizytę króla lub cesarza w jakiejś prowincji; w języku
chrześcijańskim odnosi się do przybycia Boga, do Jego
obecności w świecie; tajemnica, która obejmuje
całkowicie wszechświat i historię, ale zawiera dwa
szczytowe momenty: pierwsze i drugie przyjście
Jezusa Chrystusa.
Pierwszym jest właśnie
Wcielenie; drugim jest
chwalebne przyjście na
końcu czasów. Te dwa
momenty, które chronologicznie są od siebie
oddalone - a nie jest nam
dane wiedzieć jak bardzo
- w istocie stykają się ze
sobą ponieważ przez
swoją śmierć i zmarfot. R. Woźniak
twychwstanie Jezus już
dokonał tego przekształcenia człowieka i wszechświata, które jest
ostatecznym celem stworzenia. Ale przed końcem,
trzeba aby wszyscy jego wrogowie upadli do jego stóp
(por. Kor 15,25; Ps 110,1). Ten Boży plan zbawienia,
który nieustannie się dokonuje, ciągle wymaga
wolnego posłuszeństwa i współpracy człowieka;
a Kościół, który jest jak Oblubienica, obiecana
małżonka Baranka Bożego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (por. Ap 21,9), żyje pamiętając o swym
Panu i w oczekiwaniu Jego przyjścia. Jest to
oczekiwania, na które składa się czujna i czynna
nadzieja.

O tym przypomina nam dzisiaj Słowo Boże,
wytyczając linię postępowania, którą należy iść, aby
być gotowym na przyjście Pana. W Ewangelii Łukasza
Jezus mówi uczniom: "Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych. Czuwajcie więc i módlcie się w
każdym czasie" (Łk 21,34.36). Tak więc trzeźwość
i modlitwa. Zaś apostoł Paweł dodaje zachętę, by
"spotęgować wzajemną miłość" między sobą i wobec
wszystkich, aby nasze serca zostały utwierdzone jako
nienaganne w świętości" (por. 1 Tes 3,12-13). Pośród
wstrząsów świata, czy na
pustyniach obojętności
i materializmu, chrześcijanie przyjmują od
Boga zbawienie i świadczą o nim poprzez
odmienny styl życia, jak
miasto postawione na
wzgórzu. "W owych
dniach - zapowiada
prorok Jeremiasz - Jerozolima będzie mieszkała
bezpiecznie i będzie
nazwana: Pan naszą sprawiedliwością” (33,16). Wspólnota wierzących jest
znakiem miłości Boga, Jego sprawiedliwości, która jest
już obecna w historii, ale nie jest jeszcze w pełni
zrealizowana, i dlatego zawsze musi być oczekiwana,
cierpliwie i mężnie poszukiwana.
Maryja Panna doskonale uosabia ducha Adwentu,
który polega na słuchaniu Boga, głębokim pragnieniu
pełnienia Jego woli, radosnej służbie innym. Pozwólmy się przez Nią prowadzić aby przychodzący Bóg
nie zastał nas zamkniętymi lub rozproszonymi, ale
mógł w każdym z nas poszerzyć nieco swoje królestwo
miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Papież Benedykt XVI, audiencja z 2012 r.
źródło: www.wiara.pl

ADWENT Z MARYJĄ
MATKA BOŻA Z GUADALUPE
Dzisiaj rozpoczynamy czas radosnego oczekiwania
na narodziny Pana Jezusa. Z Adwentem nieodłącznie
zwiazana jest Maryja, dlatego przez kolejne niedziele
w naszym Tygodniku będziemy przypatrywali się
różnym wizerunkom Matki Bożej, ale może niekoniecznie tym znajdującym się blisko
nas. Przyjrzymy się obrazom i tytułom
Maryi z różnych zakątków świata.
Na początku wyruszymy w podróż do
dalekiego Meksyku, a konkretnie do
Guadalupe. To tam, 12 grudnia 1531
roku, Matka Boża ukazała się
Indianinowi Juanowi Diego. Co
ciekawe, mówiła do niego w jego
ojczystym języku. Miała na sobie
różową tunikę, błękitny płaszcz i czarny pas, co oznaczało, że nosi pod
sercem dziecko. Maryja przedstawiła
się Juanowi, zapewniła o swojej
miłości i poprosiła o zbudowanie
świątyni. Indianin miał również powiedzieć o tym,
kogo widział biskupowi. Hierarcha na początku nie
uwierzył w te opowieści. Juan Diego w związku
z brakiem wiary biskupa, poprosił Maryję, aby
uczyniła znak. Matka Boża poprosiła, aby Indianin
poszedł na szczyt wzgórza, nazbierał rosnące tam
kwiaty i schował je do płaszcza. Gdy Juan Diego
przyszedł do biskupa, rozwiązał swój płaszcz, a z niego wysypały się kwiaty. Niesamowite było to, że na

tym płaszczu widoczny był wizerunek Matki Bożej.
To ten płaszcz znajduje się w sanktuarium
wybudowanym w miejscu objawień i jest słynnym
wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na tym
obrazie nie ma śladów farby, pędzla, ludzkiej ręki,
a kolory mimo upływu czasu nie uległy
zmianie. Maryja na tym starym płaszczu utkanym z liści agawy
namalowała samą siebie.
Warto zwrócić uwagę, że badania
naukowe potwierdziły, że obraz jest
pełen znaków i symboli. Największe
zainteresowanie naukowców wzbudzają oczy Maryi, które załamują
światło tak jak ludzkie. Przy powiększeniu, w źrenicach jest obecna
postać brodatego mężczyzny, podobnego do wizerunków Juana Diego,
który został kanonizowany przez
papieża Jana Pawła II w 2002 roku.
W źrenicach widoczna jest także ta scena, gdy po
wysypaniu kwiatów, osoby zobaczyły na płaszczu
wizerunek Maryi.
Matka Boża na tym obrazie jest przedstawiona w stanie błogosławionym, a świadczy o tym symbolika
namalowanego kwiatu i szarfy. Dlatego Najświętsza
Maryja Panna z Gaudalupe jest patronką życia
poczętego.
Barbara Majkowska
(na podstawie: sanctus.pl; niedziela.pl; brewiarz.pl)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny - 8 grudnia

Z dniem 8 grudnia, wiąże się objawienie, które miało miejsce przed 60 laty we Włoszech. W latach 1947-76
pielęgniarka Pierina Gilli doświadczała objawień Maryi w miejscowości Montichiari-Fontanelle. Podczas piątego
objawienia, 22 listopada 1947 r., Matka Boża powiedziała, że 8 grudnia w samo południe, zjawi się w kościele
i ofiaruje nam Godzinę Łaski. „Będzie to czas wielkich i licznych nawróceń. Dusze zatwardziałe i zimne jak ten
marmur zostaną poruszone łaską Bożą i staną się znów wierne i miłujące Boga". Powiedziała też: „Życzę sobie,
aby każdego roku, 8 grudnia w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata”.
Zapraszamy do naszego kościoła w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia. Godzinę Łaski
rozpoczniemy Mszą Świętą o 12.00 i następnie będziemy modlić się przed Najświętszym Sakramentem.
O godzinie 7.00, jak co sobotę odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Głowa do Góry!
Rozpoczynając adwent, warto zadać sobie pytanie, czy chcę przeżyć ten czas owocnie. Jeśli
odpowiedź będzie twierdząca, to kolejne, o co
powinienem siebie zapytać, to, co zrobię, by nie
zmarnować tego okresu. W dobrym przeżyciu
adwentu mogą nam bardzo pomóc podejmowane
przez nas postanowienia. Niekoniecznie muszą to
być jakieś wyrzeczenia – w adwencie mam po
prostu zająć się tym, co odwraca moją uwagę od
Chrystusa i nadziei życia wiecznego.
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk
doczesnych” (Łk 21,34). To zdanie z dzisiejszej
Ewangelii ukazuje nam cel wszelkich adwentowych postanowień. Czy odmówię sobie słodyczy,
czy nie będę pić alkoholu, czy też podejmę
jakiekolwiek wyrzeczenie, ma mnie to doprowadzić do „lekkości serca”. Adwent to przypomnienie o tym, że świat, w którym żyjemy, nie jest
światem, do którego jesteśmy powołani. Zbytnie
przywiązanie do ziemskiego życia sprawia, że
nasze serca stają się ociężałe, czyli niezdolne do

tego, by wznieść się ponad to, co tu i teraz.
Adwentowa liturgia odsyła nas i przygotowuje nie
tylko do Narodzenia Pańskiego (w liturgii słowa
ten temat pojawia się w ostatnim tygodniu
adwentu), ale przede wszystkim do wydarzenia
paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na
końcu czasów. Dla tych, którzy swoją nadzieję
pokładają w doczesności, będzie to prawdziwie
koniec świata: „Ludzie mdleć będą ze strachu, w
oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi” (Łk
21,26). Jednakże dla tych, którzy nadzieję
pokładają w Panu, będzie to szczęśliwy dzień, na
który tak bardzo czekali.
„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie” (Łk 21,28). Na początku adwentowej
drogi warto zadać sobie następujące pytania: Czy
moje serce jest wolne od niepotrzebnych trosk?
Czy jest zdolne do nadziei? Czy idę w przyszłość
z podniesioną głową? Czy potrafię wznieść oczy
ku Górze?

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ks. Mateusz Tarczyński

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 3 grudnia - św. Franciszka Ksawerego; 7.30 + Stefania Cyperska w 3. rocznicę śmierci
17.00 + Andrzej Będźmierowski
Wtorek, 4 grudnia - św. Barbary; 7.30 + Maria i Marian Kowalscy; 17.00 + Andrzej Będźmierowski
Środa, 5 grudnia; 7.30 + Andrzej Będźmierowski; 17.00 + Alfons Mendalka w 19. rocznicę śmierci
Czwartek, 6 grudnia - św. Mikołaja; 7.30 + Andrzej Będźmierowski 17.00 +mąż Ryszard, teściowie,+z rodziny Omen
Piątek, 7 grudnia - św. Ambrożego; 7.30 + Andrzej Będźmierowski; 17.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP; 7.30 + Wanda Delke w 29. rocznicę śmierci
12.00 - w intencji parafian; 18.00 + Andrzej Będźmierowski
II Niedziela Adwentu, 9 grudnia; 8.00 + rodzice: Weronika i Władysław; Wanda i Witold
10.00 + z rodziny Sirko: Bronisław, Anastazja, Waleria, Bronisława, Jan; 12.00 + rodzice z obu stron
18.30 + Andrzej Będźmierowski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w przedsionku kościoła jest rozprowadzany nowy numer biblijnego czasopisma „Galilea”.
2. Po Mszy Świętej zapraszamy do naszej niedzielnej kawiarenki, gdzie można wypić kawę lub herbatę i zjeść pyszne
ciasto.
3. Wieczór Chwały dzisiaj w naszym kościele. Modlitwę uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia
duszy i ciała o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.
4. Roraty, czyli Msza św. 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 św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej,
o godz. 18.00. Zachęcamy do przychodzenia na roraty z lampionami. W poniedziałek i piątek po roratach zapraszamy
dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
5. Spotkanie parafialnego zespołu charytatywnego w poniedziałek o godz. 18.00 w domu parafialnym. Zachęcamy
nowe osoby do włączenia się w działalność tej grupy.
6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
7. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w biurze parafialnym w środę w godzinach 17.45 – 18.30.
8. 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.
9. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.00 w kościele.
10. Do chorych ks. Jan uda się wyjątkowo w I czwartek, natomiast ks. Piotr w I piątek miesiąca.
11. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 19.00.
12. W sobotę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza Święta rano o godz. 7.30, a o godz. 12.00
zapraszamy na Godzinę Łaski. Rozpoczniemy od Mszy Świętej, a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy do godz. 13.00.
13. Panowie kościelni rozpoczną w poniedziałek roznoszenie, poświęconego dzisiaj, opłatka na stół wigilijny. Będą
oni jedynymi osobami upoważnionymi do tego w naszej parafii.
14. Od przyszłej niedzieli będziemy rozprowadzać świece Caritasu w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
a przy św. Antonim będzie wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe dla potrzebujących.
15. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla osób samotnych, nie mających z kim spędzić wieczoru
wigilijnego. Serdecznie zachęcamy takie osoby do zgłaszania się do kapłanów. Gdybyśmy znali takie osoby, to
również prosimy o kontakt. Niech nie będzie nikogo, kto w ten wieczór będzie sam.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II 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

