



„Z radością ogłaszam, że następny Światowy Dzień 
Młodzieży będzie w roku 2019, w Panamie” – to słowa 
papieża Franciszka, wypowiedziane 31 lipca 2016 
roku, podczas Mszy Świętej kończącej Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie. Choć od tamtej chwili minęły 
już prawie trzy lata, to nie da się zapomnieć radości 
młodych ludzi, którzy z Panamy przyjechali do 
Krakowa. Cieszyli się, że to ich niewielki kraj będzie 
gospodarzem tego niezwykłego wydarzenia, a w górze 
powiewały biało-czerwono-niebieskie flagi. Wydawać 
by się mogło wtedy, że do kolejnego spotkania 
młodych jeszcze bardzo daleko, ale czas oczekiwania 
niezwykle szybko minął.  

We wtorek, 22 stycznia, 
rozpoczęły się bowiem 
kolejne, XXIV Światowe 

Dni Młodzieży, tym razem w Panamie, które trwały do 
niedzieli, 27 stycznia. Ich motywem przewodnim były 
słowa Maryi: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa Twego” (Łk 1,38). Do tego zdania 
nawiązuje także logo Światowych Dni Młodzieży, 
ponieważ centralna jego postacią jest Maryja ze swoim 
„niech mi się stanie”. Znajdujemy w nim też 
nawiązanie do Kanału Panamskiego, oznaczającego 
pielgrzyma odnajdującego w Matce Bożej sposób na 
spotkanie z Jezusem. Widzimy również krzyż i pięć 
małych, białych kropek nad głową Maryi, symbolizu-
jących koronę i pięć kontynentów, z których przy-
jechała do Panamy młodzież z całego świata. Jeszcze 
jeden ciekawy symbol związany jest z literą „M”, którą 
ukazuje kształt serca. To kolejne nawiązanie do Matki 
Bożej jako „Mostu Świata i Serca Wszechświata”, 
pokazującej nam drogę do Jezusa i Jego serca.  
Do Ameryki Środkowej przybyli młodzi z całego 
świata, aby wspólnie modlić się, uczestniczyć w Eu-
charystii, Drodze Krzyżowej, dać świadectwo swojej 
wiary, a także spotkać się z papieżem Franciszkiem. 
Ojciec Święty przemawiał do młodzieży kilkukrotnie: 
najpierw na ceremonii otwarcia Światowych Dni 
Młodzieży, na zakończenie nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej, podczas wieczornego czuwania i spotkania 
wolontariuszy. Oczywiście, papież wygłosił też 
homilię na Mszy Świętej kończącej Światowe Dni 

Młodzieży. Wszystkie przemówienia papieża można 
zobaczyć na stronach internetowych, a także znaleźć 
ich całe spisane teksty. Nie jest możliwe, aby zacy-
tować tutaj te wszystkie wartościowe i pouczające 
słowa, dlatego przytoczymy kilka fragmentów 
wypowiedzi Ojca Świętego.   
Podczas swoich wystąpień papież pokazał, że bardzo 
rozumie, ile wiele wysiłku i poświęcenia młodzi ludzie 
musieli włożyć w to, aby uczestniczyć w wydarzeniach 
w Panamie: Wiem, że dotarcie tutaj wcale nie było 
łatwe. Wiem o wysiłkach, ofiarach, jakie podjęliście, 
aby móc uczestniczyć w tym Dniu. Wiele dni pracy 
i poświęcenia, spotkania refleksji i modlitwy w zna-
cznym stopniu sprawiają, że pielgrzymka stanowi 
nagrodę. Uczeń to nie tylko ten, który przybywa na 
dane miejsce, ale ten, który zaczyna zdecydowanie, 
który nie boi się podjąć ryzyka i wyruszyć w drogę. 
Jego największą radością jest być w drodze. Papież 
podczas spotkania z wolontariuszami docenił przy-
gotowany każdy szczegół spotkania, ich kreatywność 
i zaangażowanie, ale również włożoną w to wszystko 
modlitwę. Pokazał jej wielką wartość w życiu 
chrześcijanina: Sprawy przemodlone odczuwa się 
bowiem i przeżywa do głębi. Modlitwa nadaje treść 
i żywotność wszystkiemu, co czynimy. Modląc się 
odkrywamy, że jesteśmy częścią rodziny większej niż to, 
co możemy zobaczyć i sobie wyobrazić. Modląc się 
„zaczynamy grę” dla Kościoła, który nas podtrzymuje 
i towarzyszy nam z nieba, dla świętych, którzy 
wytyczyli nam drogę, ale przede wszystkim modląc się 
„zaczynamy grę” dla Boga, aby On mógł działać, by 
mógł wejść i by mógł zwyciężyć. Ojciec Święty 
zadawał młodym pytania, między innymi, czy wierzą 
w miłość Jezusa i czy jest ona warta zachodu, a sam 
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scharakteryzował ją w ten sposób: Miłość, która się nie 
narzuca ani nie przytłacza, miłość, która nie 
marginalizuje ani nie ucisza, miłość, która nie upokarza 
ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, 
dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla 
wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość 
Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, 
o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż 
potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Jest to 
milcząca miłość pomocnej ręki w służbie i dawaniu 
siebie, która się nie pyszni. Podczas Drogi Krzyżowej 
uświadamiał młodym, jak bardzo Jezus jest wszystkim 
bliski i obecny: jak na krzyżu jednoczy się z „drogą 
krzyżową” każdej młodej osoby, w każdej sytuacji, aby 
przekształcić ją w drogę zmartwychwstania. Papież 
nawiązywał również do hasła spotkania i wprost 
wyjaśnił, co to znaczy powiedzieć Bogu „tak”: 
Powiedzenie Bogu „tak” to odwaga, by przyjąć życie 
takim, jakim jest, wraz z całą jego kruchością 
i małością, a często nawet ze wszystkimi jego sprze-
cznościami i brakiem sensu. Ojciec Święty mówił także 
o bliskości Jezusa podczas Mszy Świętej: Za chwilę 
spotkamy Jezusa żywego w Eucharystii. Z pewnością 
będziecie mieli Mu wiele do powiedzenia, do 
opowiedzenia o różnych sytuacjach w waszym życiu, 

waszych rodzinach i krajach. Stając przed Nim twarzą 
w twarz nie bójcie się otworzyć przed Nim swego serca, 
by odnowił ogień swojej miłości, aby pobudził was do 
przyjęcia życia ze wszystkimi jego kruchościami i ma-
łościami, ale również z całą jego wspaniałością i pię-
knem. Niech wam pomoże odkryć piękno, że żyjemy. Nie 
bójcie się powiedzieć Mu, że także i wy chcecie wziąć 
udział w Jego historii miłości w świecie, że jesteście 
gotowi na więcej! Papież przypomniał młodym, że nie 
są przyszłością, ale „Bożym teraz”, bo przecież: Dla 
Jezusa nie ma „w międzyczasie”, ale jest miłość 
miłosierdzia, która chce przeniknąć do serca i je zdo-
być. Ona chce być naszym skarbem, ponieważ nie jest 
„międzyczasem” w życiu lub przemijającą chwilową 
modą, jest miłością daru z siebie, która zaprasza, by 
dawać siebie. 
Papież niejednokrotnie prosił młodzież o to, żeby się za 
niego modliła i tym samym pokazał, jak ich potrzebuje 
i jak to jest dla niego ważne. Odwołując się do za-
powiedzianych na 2022 rok Światowych Dni Młodzieży 
w stolicy Portugalii – Lizbonie, papież zaznaczył: "Jak 
wam powiedziałem w Krakowie, nie wiem, czy będę 
podczas następnych Światowych Dni Młodzieży, ale 
Piotr z pewnością tam będzie i umocni was w wierze”. 
  Barbara Majkowska 

ŚDM w naszej diecezji

Gdynia PANAma, Panama-Gdynia, Gdynia ma 
Pana - te słowa zaprowadziły młodzież z naszej 
diecezji do parafii Św. Antoniego w Gdyni. Chcieliśmy  
połączyć się ze Światowymi Dniami Młodzieży 
w Panamie oraz odnaleźć swojego Pana w mło-
dzieńczym życiu.  
 Organizacją tego spotkania zajął się Ruch Światło-
Życie. Jego członkowie przygotowali scenę, oświe-
tlenie, kupili  drożdżówki i zapewne zadbali o wiele 
innych czynności, które dla uczestnika nie były 
zauważalne, ale przyczyniły się do upiększenia 
uroczystości. Harmonogram spotkania był bardzo 
urozmaicony. Najwięcej czasu przeznaczono oczywi-
ście na uwielbienie Jezusa Chrystusa m.in. przez zespół 
muzyczny "Bogu Chwała" wraz z Weroniką Korthals, 
grupę taneczną WorshipStyle, która przed dwoma laty 
animowała taniec na ŚDM w Krakowie oraz Stadionie 
Młodych w Warszawie. Wysłuchaliśmy również 
świadectwa Krzysztofa Sowińskiego ze wspólnoty 
"Głos Pana". 
 Całe wydarzenie zakończyła Eucharystia pod prze-
wodnictwem biskupa Zbigniewa Zielińskiego, który 
wspomniał swoje młodzieńcze lata i wyjazdy na Świa-
towe Dni Młodzieży. Najbardziej zwrócił uwagę na 
współczesny świat i jego autorytety, które bardzo często 
okazują się zgubą i kłamstwem. Na miłość, jaka oka-
zywana jest w rodzinie, na potrzebę wysłuchania 

drugiego człowieka, a szczególnie tego młodego, przez 
osobę z większym doświadczeniem, która potrafiłaby 
podzielić się swoją wiarą. Przypomniał poruszane na 
spotkaniu z papieżem w Rzymie różnice między pro-
blemami młodzieży na poszczególnych kontynentach 
(Afryka - wojna, Azja - prześladowania chrześcijan, 
Ameryka - bieda i Europa - brak nadziei), które nie 
przeszkadzają w  jednoczeniu się i szukania wspólnej 
wiary oraz jednego Pana. Na te wszystkie problemy Jan 
Paweł II odpowiedział, żebyśmy 
my, jako młodzież, robili to, co 
do nas należy, a rozpalimy cały 
świat. Na wcześniejszych Świa-
towych Dniach Młodzieży w 
Częstochowie papież powie-
dział: "Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali".  
 Po Eucharystii, aż do północy, adorowaliśmy Naj-
świętszy Sakrament. Nazajutrz, już w swoich domach, 
mogliśmy ponownie połączyć się z młodzieżą 
w Panamie, oglądając w telewizji Mszę rozesłania. Kto 
wytrwał do końca ten usłyszał, że kolejne Światowe 
Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w 2022 roku. 
Kto wie, może tym razem uda nam się łączyć w mo-
dlitwie z młodzieżą z całego świata nie tylko w Gdyni? 

Kasia Kupiec

http://m.in/
http://m.in/


 Gdy prawda zawarta w Słowie Bożym 
zmienia nasze życie w sposób radykalny, 
chcielibyśmy się tym jak najszybciej podzielić z in-
nymi. I zazwyczaj najpierw dzielimy się tym z tymi, 
którzy są nam najbliżsi. Często okazuje się wówczas, że 
najtrudniej jest świadczyć o własnym nawróceniu, czyli 
zmianie w sposobie życia, wobec tych, którzy znają nas 
najlepiej. 
 Dobrze wiedział to Jezus, dlatego uprzedza myśli 
swoich ziomków zgromadzonych w synagodze: „Z pe-
wnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 
samego siebie; (…) Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie” (Łk 4,23.24). Uprzedzenia wobec 
drugiego człowieka zamykają serce – zarówno tego, kto 
głosi Słowo („Po co mam to robić, skoro wiem, że jego 
to w ogóle nie interesuje?”), jak i tego, komu jest Ono 
głoszone („Przecież znam go! Co on mi teraz będzie tu 
opowiadał?!”). 
 Z jednej strony dzisiejsza liturgia słowa napomina nas, 
byśmy mieli zawsze serce otwarte na Słowo, które 

przychodzi do nas przez drugiego czło-
wieka. Z drugiej strony daje nam również 

zapewnienie, że nasze grzechy i słabości nie odbierają 
nam prawa do głoszenia Słowa. Nie głosimy bowiem 
siebie, ale Tego, który przychodzi, żeby człowieka 
zbawić. 
Nie głosimy też Słowa po to, żeby nas chwalono, 
dlatego nie możemy zrażać się niepowodzeniami, lecz 
mamy modlić się o taką cierpliwość i pokorę w gło-
szeniu Ewangelii, jaką miał Jezus: „On jednak, 
przeszedłszy pośród nich, oddalił się” (Łk 4,30). 
Przecież to o Nim pisze św. Paweł: „Miłość cierpliwa 
jest, łaskawa jest. (…) nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą” (1 Kor 13,4). Głoszenie Słowa musi nas boleć, 
ponieważ – kierując się inną logiką niż świat – budzi 
Ono jego sprzeciw. Odwagi, nie jesteśmy jednak sami: 
„Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię 
zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię 
ochraniać” (Jr 1,19). 

ks. Mateusz Tarczyński

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, 
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"  

Upadek  
73. Jak rozumieć rzeczywistość grzechu? 
Grzech jest obecny w historii człowieka. Rzeczy-wistość 
grzechu wyjaśnia się w pełni dopiero w świetle 
Objawienia Bożego, przede wszystkim w świetle 
Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi, który sprawił, że 
tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się 
łaska.  
74. Czym jest upadek aniołów?  
Pismo Święte i Tradycja Kościoła nauczają, że Szatan i 
inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre 
z natury, ale same uczyniły się złymi, ponieważ z 
wolnego i nieodwołalnego wyboru odrzuciły Boga i Jego 
Królestwo, dając w ten sposób początek piekłu. Usiłują 
one przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu; 
lecz Bóg w Chrystusie potwierdza swoje pewne 
zwycięstwo nad Złym.  
75. Na czym polega pierwszy grzech człowieka? 
Człowiek, kuszony przez diabła, pozwolił, by zamarło 
w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i okazując Mu 
nieposłuszeństwo, chciał być „jak Bóg" (Rdz 3,5), ale 
poza Bogiem i nie według Boga. W ten sposób Adam 
i Ewa utracili natychmiast, dla siebie i dla wszystkich 
ludzi, łaskę pierwotnej świętości i sprawiedliwości.  
76. Czym jest grzech pierworodny? 
Grzech pierworodny w nas jest stanem pozbawienia 
pierwotnej świętości i sprawiedliwości, w jakim wszyscy 
ludzie się rodzą. Jest grzechem „zaciągniętym", a nie 
„popełnionym"; jest stanem związanym z urodzeniem, 

a nie osobistym aktem. Przez jedność rodzaju ludzkiego 
jest on przekazywany wszystkim potomkom Adama wraz 
z naturą ludzką „przez zrodzenie, a nie przez naśla-
dowanie”. To przekazywanie jest tajemnicą, której nie 
możemy w pełni zrozumieć.  
77. Jakie są inne konsekwencje grzechu pierworodnego? 
Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka nie jest 
całkowicie zepsuta: jest zraniona w swoich silach 
naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy 
śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest 
nazywana pożądliwością.  

78. Co uczynił Bóg po popełnieniu pierwszego grzechu? 
Po pierwszym grzechu świat został zalany grzechami, 
lecz Bóg nie opuścił człowieka, lecz przeciwnie, zapo-
wiedział mu wtajemniczy sposób w „Protoewan-
gelii” (Rdz 3,13) – zwycięstwo nad złem oraz 
podniesienie go z upadku, jest to pierwsza zapowiedz 
Mesjasza Odkupiciela. Z tej racji upadek pierwszych 
ludzi nazywany jest niekiedy szczęśliwą winą, skoro ją 
zgładził tak wielki Odkupiciel (Liturgia Wigilii 
Paschalnej).  

Nie głoszę siebie 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 4 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Marianna w 11. rocznicę śmierci, Tadeusz oraz rodzice i rodzeństwo 
Wtorek, 5 lutego, św. Agaty; 7.30 + z rodzin Karpików: Adam, Wacław, Dariusz, Tadeusz, Zygmunt, Wiesław, Michalina, 
Janina; z rodziny Orłowskich: Józef, Marian, Jerzy, Adela, Zofia, Jadwiga; z rodziny Kotusów: Adolf, Stanisław, Józef, Józefa, 
Wacława; Stanisław Świderski; 18.00 + Artur Sienkiewicz 
Środa, 6 lutego - św. Pawła i towarzyszy - męczenników z Japonii; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Wacława, Marian, 
Regina i Marta 
1. Czwartek m-ca, 7 lutego; 7.30 + Jerzy Hins w 7. rocznicę śmierci; 18.00 + Artur Sienkiewicz 
Piątek m-ca, 8 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Bolesław Barczewski - m-c po pogrzebie i jego żona Felicja 
Sobota, 9 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Andrzej Szewczyk, Teresa Szewczyk 
Niedziela, 10 lutego; 8.00 + w czyśćcu; 10.00 + rodzice i rodzeństwo Gawrońscy; 12.00 + Ryszard; 18.30 + Artur Sienkiewicz

1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę i herbatę. Dzisiaj gospodarzem jest wspólnota młodzieżowa 
„Ucho Igielne”. 

2. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała oraz Wieczór Chwały odbędą się dzisiaj w naszym kościele. 
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia. 
3. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.50 w domu parafialnym. 

4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej we wtorek o godz. 17.00. 
5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we 
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

6. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 17.00 do 
18.00 w biurze parafialnym.  

7. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – dzień szczególnej modlitwy za powołanych oraz o powołania. 
Nabożeństwo pierwszoczwartkowe po porannej Mszy Świętej. O godz. 17.00 rozpocznie się Godzina Święta 
zakończona nabożeństwem o godz. 17.50. 

8. Organizujemy autokarowy wyjazd do Wieżycy na kulig połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek w najbliższy 
czwartek o godz. 18.30. Powrót ok. 23.00. Koszt: 45 zł. Dzieci i młodzież: 30 zł. Zapisy w zakrystii. 

9. W związku z tym spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej zostaje przesunięte na późniejszy 
termin. 
10. Organizujemy w pierwszym tygodniu ferii wyjście dla dzieci i młodzieży na kręgle w poniedziałek, 11 lutego oraz 
wyjazd do centrum „Eksperyment” w Gdyni w środę, 13 lutego. Zgłoszenia do kapłanów. 
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 10.00. 

Zmarła nasza parafianka: Stanisława Młynarska, l. 90, zam. przy ul. Reja. Polećmy ją miłosiernemu Bogu… 


