
TYGODNIK PARAFII 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

MATKI KOŚCIOŁA 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 4 czerwca 2017 roku (nr 82)

Pierwsze czytanie: Dz 2,1-11; Drugie czytanie: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ewangelia: J 20,19-23.

 Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

 Wraz z końcem Okresu Wielkanocnego kończy się także
cykl "Słowa obietnicy". Jego zwieńczeniem musi być zatem
obietnica wyjątkowa - tą obietnicą, w której skupiają się
niejako wszystkie pozostałe jest sam Duch Święty. To
w końcu Bóg we własnej osobie (Trzeciej Osobie), który
jest wśród nas. Co o Duchu mówi nam zatem Pismo
Święte?
 Już w Starym Testamencie wielokrotnie czytamy o oso-
bach, które "opanował Duch Pana" albo, które zostały
"napełnione Duchem Bożym" - byli to sędziowie, królowie,
ale i rzemieślnik, który miał wykonywać prace przy
upiększeniu miejscu kultu za czasów Mojżesza. Gdy
bowiem Bóg wybiera sobie ludzi, aby mu służyli, udziela
im także hojnie swego Ducha, niezależnie od tego na czym
ta służba ma polegać.
 W Księdze Nehemiasza czytamy także o historii Izraela:
"I dałeś im swego Ducha dobrego, aby ich pouczał". To
zatem ważna wskazówka - zadaniem Ducha jest nas nau-
czać. Podobnie też przeczytamy dalej u proroka Ezechiela:
"Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli
według mych nakazów i przestrzegali przykazań".
W Psalmie 104 możemy zaś usłyszeć: "Jak liczne są dzieła
Twoje Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Stwarzasz
je, gdy ślesz swojego Ducha, i odnawiasz oblicze ziemi".
Tutaj z kolei Duch jest przedstawiony jako stwórcza siła
Boga. Duch po prostu tchnie w nas życie (podobnie jak
u Ezechiela Bóg mocą Ducha ożywił zeschłe kości).
 U Izajasza czytamy w prorockiej zapowiedzi Mesjasza,
że na nim spocznie Duch Pański - "duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej". To
właśnie dary Ducha Świętego, o których tak często
mówimy. Dalej w tym samym dziele czytamy: "Wreszcie
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zostanie na nas wylany Duch z wysokości. Wtedy pustynia
stanie się sadem, a sad za las uważany będzie". To znów
symbol rozkwitu życia za sprawą Ducha.
 W Nowym Testamencie realizują się zapowiedzi mes-
jańskie. Przychodzi Jezus, który począł się "za sprawą
Ducha Świętego" i o którym Jan mówił, że będzie "chrzcił
Duchem Świętym i ogniem". Sam Chrystus opowie później
swoim uczniom o Duchu. O tym, że w czasach prześlado-
wania mają się nie martwić, bo Duch Ojca będzie przez
nich mówił. Ale też o tym, że jeśli ktoś się nie narodzi
z wody i z Ducha, nie będzie mógł wejść do Królestwa
Bożego. Jezus chętnie przyrównuje Ducha Świętego do
rzeki wody żywej, do której każdy może przyjść, aby ugasić
pragnienie. Najważniejsze jednak słowa padają podczas
Ostatniej Wieczerzy. Tam Syn Boży obiecuje, że pośle
uczniom Parakleta (tłumaczone powszechnie jako
"Pocieszyciel", ale ściślej to pojęcie oznacza adwokata,
pomocnika w sprawach sądowych), aby pozostał z nimi
na zawsze. Nazywa Go Duchem Prawdy, który ma apo-
stołów wszystkiego nauczyć, przypomnieć to, co do nich
powiedział Jezus i oznajmić im rzeczy przyszłe. Taka też
i dziś jest rola Ducha Świętego. O ile Kościół się na niego
otwiera, prowadzi On lud Boży drogami wierności nauce
Jezusa. Jest gwarancją tego, że nie kroczymy na manow-
ce. W końcu też Chrystus zaznacza, że misją Ducha będzie
przekonać świat "o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie".
Jest to prze-
cież Duch
Prawdy, a
więc jego za-
daniem jest
również uka-
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zywanie tej trudnej prawdy. Nie po to by się bać, ale by
być dojrzałym i świadomym uczniem Chrystusa. A także
Jego świadkiem w świecie, co sam Mistrz zapowiedział
przy swoim Wniebowstąpieniu. Wydarzenie Zesłania
Ducha Świętego było zwieńczeniem wszystkich wyżej
przywołanych obietnic. Wówczas rozpoczął się nowy roz-
dział w historii apostołów - zgromadzili się w jeden Kościół
(Duch jest też w Biblii przywoływany w kontekście jed-
ności) i z ogromnym zapałem głosili Dobrą Nowinę, o czym

świadczą Dzieje Apostolskie. A co Duch może jeszcze nam
dać w dzisiejszych czasach? O tym pisze św. Paweł
w Liście do Galatów: "Owocem zaś Ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie". Po tym też możemy rozpoznać,
np. czy dane natchnienie rzeczywiście pochodzi od Ducha.
A zatem, drodzy czytelnicy - niech Duch Święty przypomina
wam wszystkie wspaniałe słowa Bożych obietnic i udziela
hojnie swoich owoców!

 Gdy Matka Boża miała ukazać się dzieciom z Fatimy po
raz czwarty trzynastego sierpnia, nie mogły one przybyć
w miejsce objawień, ponieważ były przesłuchiwane
i podejrzewane o oszustwo. Jednak to wszystko nie
przyniosło oczekiwanych przez władze rezultatów. Dzieci
mówiły prawdę i były pewne tego, co widziały, a odtąd już
nikt nie wątpił w ich szczerość. Do Cova da Iria przybywało
mnóstwo osób proszących dzieci o przedstawienie Maryi
ich próśb. Błagali o uzdrowienia, powroty bliskich do domu,
nawrócenie tych, którzy zapomnieli o Bogu. Łucja wspo-
minała, że wielkie wrażenie wywierała na niej wspólna
modlitwa różańcowa tłumu ludzi. W Cova da Iria gromadziło
się tak wiele osób, że Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie
trudno było przejść. Ludzie wyciągali do niech ręce, krzy-
czeli, znajdowali sobie miejsca w tłumie, które umożliwią
im zobaczenie przechodzących dzieci. Gdy zapisywała
swoje wspomnienia zastanawiała się, co ludzie zrobiliby,
gdyby zobaczyli samego Pana Jezusa, skoro przed trójką Barbara Majkowska

dzieci, które dzięki Bożemu Miłosierdziu doznały łaski
rozmawiania z Matką Bożą, padali na kolana.
 Gdy Maryja piąty raz ukazała się dzieciom, powtórzyła
to, o co zawsze niezmiennie ich prosiła, a mianowicie, aby
codziennie odmawiały różaniec. Powiedziała również, że
"w październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża
Bolesna i z Góry Karmelu, święty Józef z Dzieciątkiem
Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony
z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały
sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia".
Łucja przedstawiła także Maryi błagania ludzi o uzdro-
wienia, na co Matka Boża odpowiedziała, że kilku z nich
uzdrowi, a innych nie, być może dlatego,
że nie wszystkie prośby były pokryte wiarą,
a może dla innych cierpienie miało większy
sens niż samo uzdrowienie. Obiecała także,
że na koniec, w październiku uczyni cud, aby
wszyscy uwierzyli.

Pragniemy poin-
formować o "Rekole-
kcjach o porozumie-
niu bez przemocy",
które odbędą się
w kościele pw. św.
Barbary w Gdańsku
w dniach 8-11 czerwca
br. o godz. 19.00.
Rekolekcje prowadzone
będą przez Wspólnotę
Trudnych Małzeństw
"Sychar".
Rekolekcje prze-
znaczone są dla
wszystkich, którzy chcą
poznać język, który
poprawia relacje rodzin-
ne oraz pomaga
postrzegać świat i ludzi
ze współczuciem,
wdzięcznością i ży-
czliwością. Nauki adre-
sowane będą szczegól-
nie do małżeństw
przeżywających trud-
ności w komunikacji
małżeńskiej.



ks. Krystian Wilczyński

 Dzisiejsza liturgia pięknie ukazuje Boga, który wypowiada
siebie samego do człowieka. Dziwne to stwierdzenie...
ale prawdziwe. Teologia mówi o samo-objawieniu się Boga,
albo samo-udzielaniu się. Cóż to oznacza?
 Otóż kiedy człowiek wypowiada to co ma na myśli, używa
słowa. Ono ujawnia treść myśli. Zaś sposób wypowiadania
się ujawnia mówiącego - czy mówi nerwowo, czy
spokojnie; głośno, czy cicho; jakiego używa języka; czy
ton jest życzliwy, czy nie ma ironii... Tak więc wypowiedź
ujawnia treść, ale i odsłania osobę mówiącą.
 Podobnie jest z Bogiem. On wszystko stwarza swoim
Słowem. Wypowiada je na zewnątrz siebie, tak jak
wypowiada się słowo. Treścią tej wypowiedzi jest wszystko
co istnieje. A sposobem wyrażania się jest miłość. Co jest
Słowem Boga? - Jest nim Chrystus, który objawił Boga
będącego miłością: "bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla
Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie" (Kol 1,16n). Podobnie jak
człowiek używa konkretnego języka do wyrażenia treści
swoich myśli, tak i Jezus używał języka właściwego Bogu,
zrozumiałego dla każdego człowieka - języka miłości.
 Kiedy Jezus dopełnił swojej misji na ziemi, wstąpił do Ojca
i zechciał posłać ludzkości Ducha Bożego. Odtąd ci, którzy
Go przyjęli mają udział w życiu Bożym - oddychają tym
samym "powietrzem" co Bóg, czyli powietrzem miłości.
Na jego zapach człowiek przypomina sobie że potrafi
kochać, że stać go na dobro, że szuka szczęścia, że jest
powołany do wielkich rzeczy, itd. Kiedy nabieramy w płuca
naszej duszy najczystsze tchnienie Boga, wtedy zaczynamy
funkcjonować jak Bóg. Podobnie jak kwiat, gdy dostarczyć
mu zabarwionej wody, zacznie barwić płatki na jej kolor.
 Bóg daje nam jednego Ducha, ale w Nim różnorodne
zdolności. Dlatego św. Paweł opisał Koryntianom chary-
zmaty i pouczył, że każdy jakieś ma. Należy je odkryć
i używać w służbie Wspólnoty Kościoła, do czego zresztą
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są przeznaczone. Podobnie różni ludzie oddychają tym
samym powietrzem, a żyją w różny sposób - według
osobistego wyboru. Żyjmy tak, aby nie zabrakło Bożego
tchnienia miłości w nas. Dopóki ono jest i nie grzeszymy
śmiertelnie, dopóty idziemy w stronę upodobnienia się do
Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,8.16).

 Czy jest to łatwe? - Na pewno nie. Jak więc kochać, kie-
dy po ludzku się nie da?... Odpowiedź znajdujemy w dzi-
siejszej Ewangelii. O wydarzeniu w nim opisanym mówi
się, że to tzw. mała pięćdziesiątnica. Dzisiaj Chrystus
Zmartwychwstały tchnął Ducha na Apostołów pogrążo-
nych w swoich grzechach, zdradzie, opuszczeniu, poczuciu
winy, wzajemnym osądzaniu, beznadziei... Jezus uczy
swoich Apostołów umiejętności czysto Boskiej - uczy ich
kochać "pomimo", czyli uczy samego miłosierdzia. A jak
przebiega ta lekcja?...
 Najpierw Pan pojawia się niespodziewanie i kiedy Go
dostrzegają radują się widokiem Tego, który przynosi im
pokój. Ale Jezus musi zaraz powtórzyć "Pokój wam". Robi
to dlatego, że po pierwszym odruchu radości pojawiły się
zaraz samosądy i skazywanie siebie na potępienie
- świadomość grzechu. Dlatego Jezus jeszcze raz zapew-
nia ich o swoim pokoju, o tym że im przebacza. Następnie
tchnie na nich i otrzymują w duchowe płuca Ducha miłości,
który pachnie  przebaczeniem. I zaczynają oddychać tym
powietrzem. I pompuje ono w nich przekonanie o wielkiej
miłości Bożej, której właśnie jako grzesznicy doświadczyli.
 Apostołów pouczonych taką lekcją poglądową Jezus
posyła, aby w Jego imię czynili to samo - dawali ludziom
smakować Boże przebaczenie, aby gładzili grzechy Jego
mocą. Tymi słowami Zbawiciel wkłada w ręce Apostołów
i ich następców władzę odpuszczania grzechów.
 Tak samo my nauczymy się kochać tylko wtedy, kiedy
poznamy i będziemy odnawiać smak Bożego przebaczenia
względem nas samych. Radując się z tego daru, chętnie
udzielisz go drugiemu człowiekowi. Nie własną mocą, ale
właśnie mocą Ducha Świętego.

 W poniedziałek, 5 czerwca - drugi dzień Zielonych Świąt - przypada uroczystość
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jest to nasze święto parafialne,
dzień naszego ODPUSTU. Zapraszamy na uroczystą Mszę świętą o godz. 18.00.
 Z okazji odpustu organizujemy również Festyn Parafialny, który odbędzie się
w przyszłą niedzielę na placu przykościelnym. Rozpoczniemy tradycyjnie
o 13.00 grochówką. W programie festynu: konkursy, tańce, malowanie twarzy
i wiele innych atrakcji. Na zakończenie, ok. godz. 15.00, na boisku szkolnym
zostanie rozegrany mecz Kawalerowie kontra Żonaci. Dlatego prosimy o zgłaszanie
się żonatych parafian, chętnych do zagrania
w meczu, do kapłanów. Prosimy również o przynosze-
nie wartościowych fantów, które posłużą jako
nagrody w konkursach. Można je składać w zakrystii
lub biurze parafialnym. Prosimy również o ciasto
i małe, kartonowe pudełka, które można przynosić
do kuchni lub kapłanów. Dochód z festynu zostanie
przeznaczony na działania duszpasterskie w naszej
parafii.

Odpust i Festyn Parafialny
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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

1. Dzisiaj w całym kraju zbiórka do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
3. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się dzisiaj w naszym kościele. Spotkanie rozpocznie się Mszą
Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
4. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jest to nasze święto parafialne, dzień
naszego odpustu. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę świętą o godz. 18.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno - formacyjne we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Po Mszy Świętej wieczornej i
nabożeństwie czerwcowym Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami o 19.15.
7. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w czwartek po Nieszporach w domu parafialnym.
8. Festyn parafialny odbędzie się w przyszłą niedzielę na placu przykościelnym. Rozpoczniemy tradycyjnie o godz.
13.00 grochówką. Szczegóły na str. 3.
9. "Rekolekcje o porozumieniu bez przemocy" skierowane głównie do małżeństw przeżywających trudności w
komunikacji, odbędą się w dn. 8 - 11 czerwca w kościele św. Barbary. Szczegóły na str. 2.
10. Na rzecz syryjskiej rodziny, którą wspieramy w ramach programu "Rodzina rodzinie", zebraliśmy w ubiegłą niedzielę
do puszek 1019 zł, co pozwoli nam pokryć dwie raty - czerwcową i lipcową.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Kruka, l. 62, oraz Jerzego Kuropatwę, l. 76, zam. przy ul. Twardej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Poniedziałek, 5 czerwca - NMP Matki Kościoła - Odpust Parafialny; 7.30 + Eugenia Cyra (Msza św. gregoriańska);
18.00 - SUMA ODPUSTOWA
Wtorek, 6 czerwca; 7.30 + z rodziny Węgrzynowskich, Danuta w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron
Węgrzynowcy i Klincewicze; 18.00 + Eugenia Cyra
Środa, 7 czerwca; 7.30 + Eugenia Cyra; 18.00 - w intencji Heleny z okazji 97. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie
i dalsze Boże błogosławieństwo - intencja od dzieci z rodzinami i wnuków
Czwartek, 8 czerwca - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 7.30 - wolna intencja;
18.00 + Eugenia Cyra
Piątek, 9 czerwca; 7.30 + Tadeusz w 9 rocznicę śmierci, +z rodziny; 18.00 + Eugenia Cyra
Sobota, 10 czerwca; 7.30 + Eugenia Cyra; 18.00 + córka Małgorzata Pasik (z okazji urodzin i imienin)
Niedziela, 11 czerwca - Najświętszej Trójcy; 8.00 + Edmund w 13. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron;
10.00 + Helena (z okazji 100. rocznicy urodzin); 12.00 + Eugenia Cyra; 18.30+ Władysław Milewicz w 9. rocznicę
śmierci oraz dziadkowie Dorota i Ignacy


