TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
5. Niedziela zwykła - 4 lutego 2018 roku (nr 106)
Pierwsze czytanie: Hi 7, 1-7; Drugie czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ewangelia: Mk 1, 29-39.

ŚWIATŁO SŁOWA

Słowo Boże jest lampą dla naszych stóp i światłem na
naszej ścieżce (Ps 119,105). Zadaniem tego słowa jest
rozświetlać mroki niewiedzy, niepewności, nieumiejętności.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu wchodzimy w stan
ciemności wraz z Hiobem, który opisuje jak bardzo tęskni
za widocznym Bożym działaniem. Dlatego, że zawiodły
go już wszystkie siły, jedyne co mu pozostało, to wzbudzić
ufność względem Boga. Hiob czeka, choć jego cierpliwość
jest u granic. Ciągle szuka w ziemskiej rzeczywistości
potwierdzenia Bożej opieki.Św. Paweł w pewnym sensie
podobny jest do Hioba. Korzysta z jego doświadczenia
ogołocenia, z tym że idzie w nim stopień wyżej: Apostoł
sam wyzbywa się wszystkiego dla całkowitego poświęcenia
się głoszeniu Ewangelii. Ona jest powodem, drogą i celem
jego działalności. Dla niej zniesie wiele jako „niewolnik
Ewangelii”. Przejście ze stopnia Hioba na stopień
Św. Pawła ukazuje nam Psalm. W nim Pan leczy
„złamanych na duchu” – On sam jest Dobrą Nowiną.
Św. Paweł spotkał Go pod Damaszkiem. Jako grzesznikowi
Pan „zgiął mu jego kark do ziemi” i wydźwignął na Apostoła
Narodów.
W tym wszystkim można dostrzec, że Paweł jest

najbardziej wolnym człowiekiem – nawet nie jest zniewolony koniecznością otrzymania wynagrodzenia. Może
z niego zrezygnować, oczekując tylko „udziału
w Ewangelii” (Dobrej Nowinie o zbawieniu).
To przejście od rzeczy ziemskich do Boskich potwierdza
Jezus. Wśród licznych uzdrowień i uwolnień, Boży Syn
wypowiada zdanie, które pozornie jest mało ważne wobec
tak wielkich znaków przykuwających uwagę, a jednak ono
mówi o misji Zbawiciela – „wyszedł aby nauczać”.
Chrystus wyszedł z Kafarnaum, ale również wyszedł od
Ojca i kieruje się w naszą stronę. Jezus jest Nauczycielem.
Jego zadaniem jest przekazać Dobrą Nowinę, potwierdzić
ją znakami i dać ludowi doświadczenie Boga.
Dziś również ten, kto jest świadkiem nauki Jezusa nie
potrzebuje coraz to nowych znaków. Takiemu wystarczy
wspomnienie na te, które już widział. Taki świadek
doskonali się, aby samemu stać się nauczycielem braci.
To miał na myśli Jezus, kiedy po zmartwychwstaniu mówił
„Idźcie i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach”
(Mt 28,19). Pójdźmy i my, aby świadczyć o Chrystusie
i przymnażać Mu uczniów.

ks. Krystian Wilczyński

AKWILA I PRYSCYLLA - ŚWIĘCI MAŁŻONKOWIE
W dniach od 9 do 11 lutego w naszej parafii odbędą się
rekolekcje ewangelizacyjne "Akwila i Pryscylla" przeznaczone dla małżeństw. Warto na chwilę zatrzymać się
przy osobach, od których imion pochodzi nazwa rekolekcji,
i poznać ich ziemskie życie.
Papież Benedykt XVI odniósł się do postaci małżonków
podczas audiencji generalnej z 7 lutego 2007 r. Możemy
się z niej dowiedzieć, że Akwila i Pryscylla znali św. Pawła
Apostoła i należeli do grona jego współpracowników. Byli
bardzo zaangażowani w początkowy okres kościelnej
działalności. Ich imiona wywodzą się z języka łacińskiego,
ale małżeństwo miało żydowskie pochodzenie. Akwila
wywodził się z terenów położonych nad Morzem Czarnym,
natomiast Pryscylla, nazywana także Pryską, pochodziła
prawdopodobnie z Rzymu. Ze św. Pawłem spotkali się w
Koryncie, do którego przybyli z powodu wygnania Żydów
mieszkających w Rzymie przez cesarza Klaudiusza.
Małżeństwo zajmowało się wyrabianiem namiotów
i zasłon przeznaczonych do codziennego użytku. Przyjęli
chrześcijaństwo w latach czterdziestych I wieku.
Św. Paweł był dla nich kimś wyjątkowym, ponieważ tak
jak oni wierzył w Jezusa Chrystusa i jeszcze został przez
Niego powołany. Z Listów św. Pawła wynika, że mał-

żeństwo przyjmowało w swoim domu grupę chrześcijan,
którzy chcieli słuchać Słowa Bożego i sprawować
Eucharystię. Ich dom, podobnie jak i innych wyznawców
wiary chrześcijańskiej, stawał się takim małym "kościołem".
Św. Paweł bardzo doceniał zaangażowanie Akwili
i Pryscylli i ich wręcz apostolską działalność, czego

dowodem są słowa z Listu do Rzymian: "Pozdrówcie
współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę
i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy
i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale
i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie
także Kościół, który się zbiera w ich domu". Uznanie dla
ich postawy wyraża także papież Benedykt XVI: "do
wdzięczności pierwotnych Kościołów, o których mówi
św. Paweł, powinna się dołączyć nasza wdzięczność,
ponieważ dzięki wierze i apostolskiemu zaangażowaniu
wiernych świeckich, rodzin i małżonków, jak Pryscylla
i Akwila, chrześcijaństwo dotarło do naszego pokolenia.

Wzrastało nie tylko dzięki apostołom, którzy je głosili. Aby
mogło się zakorzenić wśród ludu i bujnie rozwinąć,
konieczne było zaangażowanie tych rodzin, małżonków,
wspólnot chrześcijańskich i wiernych świeckich, którzy
przygotowali podłoże dla rozwoju wiary. Kościół zawsze
wzrasta tylko w ten sposób. W szczególności ta para
pokazuje, jak ważna jest działalność małżeństw
chrześcijańskich". Akwila i Pryscylla mogą być jak
najbardziej ponadczasowym wzorem dla małżeństw
i domów. Pokazali, że życie rodzinne, w którym pierwsze
miejsce zajmuje Chrystus jest trwałe i przynosi piękne
owoce.
Barbara Majkowska

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI!
W najbliższym tygodniu, 8 lutego, będziemy obchodzić
Tłusty Czwartek. Tego dnia, jak co roku prawie każdy
skusi się na zjedzenie chociażby jednego pączka. Okazję
tę podchwycili również bracia kapucyni pracujący na
misjach w Afryce (Fundacja Kapucyni i Misje), którzy już
od kilku lat w Tłusty Czwartek startują z akcją "Wyślij
pączka do Afryki". Co ciekawe, nazwa akcji wywodzi się
przede wszystkim… od nazwiska pomysłodawcy, którym
jest brat Benedykt Pączka. Wraz z dziesięcioma innymi
zakonnikami z Polski posługuje on na misjach w Republice
Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Polscy kapucyni są
obecni w tych krajach już od 30 lat. W tym czasie m.in.
w wielu wioskach zbudowali szkoły oraz wykopali studnie.
Na co dzień dokarmiają setki dzieci. Często są oni jedyną

pomocą dla nich, bo rodzice odeszli bądź zginęli w trakcie
walk. Co naturalne, szukają zatem funduszy, aby sfinansować prowadzone przez siebie dzieła. Jednym
z pomysłów brata Benedykta jest właśnie akcja "Wyślij
pączka do Afryki!". Oczywiście nie chodzi tu o dosłowne
wysyłanie usmażonych słodkości na inny kontynent, ale
o przekazanie kwoty, którą wydałoby się na zakup pączków
(lub oczywiście dowolnej innej) dla fundacji Kapucyni
i Misje przez moduł wpłat na stronie:
www.paczek.kapucyni.pl
lub bezpośrednio na numer konta:
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794,
w tytule przelewu wpisując "Pączek dla Afryki" oraz swój
adres e-mail. To jednak nie wszystko! Bracia zachęcają,
aby w Tłusty Czwartek, częstując
przyjaciół pączkami powiedzieć im
o akcji i zachęcić do wsparcia.
W projekt zaangażowane są również
wybrane szkoły, przedszkola,
cukiernie i parafie w całej Polsce,
w których odbywają się kiermasze.
Dlatego organizatorzy zachęcają
również do zgłaszania się do akcji
uczniów, nauczycieli czy właścicieli
cukierni.
W tym roku kapucyni wyznaczyli za
cel zebranie 525 000 zł. tak, aby
można było zrealizować projekty
misjonarzy na 2018 r. Na wspomnianej wyżej stronie internetowej
znajdują się szczegółowe opisy
planowanych działań z podziałem na
kwoty. Są to m.in. dożywianie i opłacenie czesnego w szkole dla kilkuset
sierot (całoroczny koszt dla jednego
dziecka to ok. 167 zł.), budowa studni
głębinowej, operacje osób niepełnosprawnych ruchowo, aby mogły
zacząć chodzić, zakup wózków
inwalidzkich, sfinansowanie punktu
socjalnego Caritas, pomoc dla

ubogich, starszych i niepełnosprawnych, rozbudowa
i wyposażenie szkół i przedszkoli, budowa placu zabaw
czy kaplic dla tamtejszych młodych wspólnot. Miejscowe
społeczności w poprzednich latach czynnie włączyły się
w realizację projektów. Do mieszkańców wiosek,
w których prowadzone są projekty, należy przygotowanie
cegieł, zwiezienie kamieni, piasku, żwiru i wody

potrzebnych do budowy. Zakonnicy podkreślają,
że działania te integrują miejscową ludność. O czym warto
wspomnieć - zbiórka nie ogranicza się do samego Tłustego
Czwartku, ale będzie trwała aż do Wielkanocy.
Wspomagając akcję Ty też możesz zostać misjonarzem,
a dobro pomnoży się przez pączkowanie!

Damian Zelewski

"Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa" jest
projektem promującym szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Obecnie
Tydzień Małżeństwa działa już w 22 krajach na
4 kontynentach. Nie jest to inicjatywa komercyjna,
lecz mająca na celu propagowanie idei trwałej,
bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we
współczesnym świecie. Celem projektu jest
wzmacnianie relacji małżeńskich oraz motywowanie
ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby
publiczne do promowania znaczenia zdrowych
małżeństw. W IV edycji Tygodnia Małżeństwa
7-14.02.2018 przewidzieliśmy wiele atrakcji i mnóstwo wartościowych wydarzeń w całej Polsce. Szczegółowy program Tygodnia Małżeństwa na naszej stronie www.matkakosciolagd.pl

GODNOŚĆ
Zacheuszu, zejdź prędko! (Łk 19,1-10)
Godność to świadomość, że jest się człowiekiem „niskiego
wzrostu”, ale że wcale nie musi się z tego powodu wspinać
na żadne drzewa. Ten, kto ma poczucie własnej godności,
nie rani ani siebie, ani innych, ponieważ nie ma potrzeby
nikomu niczego udowadniać i też nie oczekuje, że ktoś
będzie coś udowadniał jemu.
Godność to świadomość, że jestem dzieckiem Boga, który
stworzył mnie w piękny i cudowny sposób. Że już teraz
i od zawsze jestem Jego ukochanym dzieckiem, a nie
dopiero kiedyś, pod warunkiem, że mi się uda coś osiągnąć.
Godność to pełnia. Jeśli patrzę na moje braki, to widzę
pustkę i niedoskonałość. Ale jeśli przede wszystkim
dostrzegam w sobie wartość człowieczeństwa, to wtedy
otwierają mi się oczy na dobro, na szczęście, na miłość.
Jak Zacheusz, który przyjął Jezusa w swoim domu –
„rozradowany”.
Jezus przyszedł „szukać i zbawić to, co zginęło”. Przyszedł
szukać człowieka, „syna Abrahama”, takiego, jakim
stworzył go Bóg. On mógłby nas uczynić inaczej, wcale
nie obdarzyć wolną wolą i zdolnością do dokonywania
wyborów. A jednak chciał w ten sposób. Na swój obraz
i podobieństwo. I to jest piękne, ale też trudne. Wymaga
wysiłku. Wolność to zadanie. I godność to też zadanie.
O wiele łatwiej jest powiedzieć, że nic nie umiem, do

niczego się nie nadaję. I schować się w komorze celnej.
Albo wleźć na drzewo. Ani tu, ani tu nie ma prawdziwego
życia.
Żyć to stanąć, twarzą w twarz z Jezusem. Spojrzeć Mu w
oczy i zobaczyć w nich odbicie siebie, prawdziwego.
I wytrzymać to spojrzenie. Nie spuścić wzroku, ani nie
próbować Jemu zamknąć oczu. Jezus nie przyszedł ani do
zwierzchnika celników, ani do człowieka niskiego wzrostu,
ale do Zacheusza. I do mnie też przychodzi – do mnie,
tego, kim jestem.
Dopiero kiedy to uznam, że mam w sobie godność dziecka
Bożego, On może do mnie przyjść i Jego JESTEM może
się we mnie stać.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 5 lutego - Świętej Agaty; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od brata Janka z żoną i rodziną;
18.00 + Bronisława Cejner - m-c p pogrzebie
Wtorek, 6 lutego - Świętych Pawła Miki i Towarzyszy; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od siostry Zofii
z Ryszardem; 18.00 - o błogosławieństwo, opiekę MB, dary Ducha Świętego oraz uzdrowienie fizyczne i duchowe
Środa, 7 lutego; 7.30 + Jadwiga w 26. rocznicę śmierci, Paweł w 36. rocznicę śmierci, Henryk, Hubert Szczodrowscy
18.00 + Kazimierz Marszałkowski - m-c po śmierci
Czwartek, 8 lutego; 7.30 + Ryszard Śniegowski - int. od chrześniaczki Patrycji z rodziną;
18.00 +Władysław Jańczak - int. od sąsiadów
Piątek, 9 lutego; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od bratanicy Moniki z mężem i dziećmi;
18.00 + Alfons Będzimierowski - m-c po pogrzebie
Sobota, 10 lutego - Świętej Scholastyki; 7.30 + Józefa w 20. rocznicę śmierci i rodzice z obu stron;
18.00 + Władysław Jańczak - int. od sąsiadów
Niedziela, 11 lutego - 6. Niedziela Zwykła - Dzień Chorego; 8.00 + Jerzy Hins w 5. rocznicę śmierci;
10.00 - dziękczynna za 84 lata życia Józefa z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i opiekę;
12.00 - Helena i Kazimierz w 60. rocznicę ślubu; 18.30 + Antoni Czerniawski w 12. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę na rzecz wsparcia naszych parafian, którzy ucierpieli
w tragicznym pożarze przy ul. Twardej przed czterema tygodniami.
2. Wieczór Chwały dziś w naszym kościele. Po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na piękną modlitwę uwielbienia
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który chce przychodzić do nas z uzdrowieniem, uwolnieniem, chce nas napełniać
swoim Duchem.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne
we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Spotkanie KSM Semper Fidelis w środę o godz. 19.00 w sali parafialnej.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
6. Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa przypada w dn. 7 - 14 lutego. Bardzo bogaty program obchodów tego
tygodnia w Trójmieście znajdziemy na stronie internetowej parafii.
7. Można jeszcze zgłosić się na Kurs dla Małżeństw, który odbędzie się w najbliższy weekend.
8. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkich starszych, chorych
oraz zmagających się z różnymi dolegliwościami na Sumę parafialną o godz. 10.00, w czasie której udzielimy
sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc w przybyciu do kościoła tym, którzy nie mogą już przybyć
o własnych siłach.
9. Spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny w środę, 14 lutego
o godz. 19.00.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy
świętej.
Zmarła nasza parafianka Jolanta Litwin, l. 67, z ul. Zielony Trójkąt 4. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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

