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ŚWIĘTY KAROL BOROMEUSZ – PATRON KAROLA WOJTYŁY
Dzisiaj, 4 listopada, obchodzimy w Kościele
wspomnienie liturgiczne Świętego Karola Boromeusza,
który był pierwszym patronem od chrztu papieża Jana
Pawła II. Urodził się w 1538 roku w Mediolanie
w szlacheckiej rodzinie. Był wykształconym człowiekiem, studiował prawo cywilne i kanoniczne, co
zaowocowało uzyskaniem tytułu doktora obojga praw.
Jego wujem był papież Pius VI, który przyznał mu
najpierw tytuł kardynalski, a święcenia kapłańskie i sakrę
biskupią otrzymał w 1563 roku. Do jego kościelnych
zasług należy między innymi: założenie Akademii
Watykańskiej, wznowienie i ukończenie Soboru
Trydenckiego, zainicjowanie działalności seminarium

duchownego w swojej diecezji. Jego działania jednak nie
dotyczyły tylko sfery naukowej. Gdy w rodzinnym
mieście Karola, Mediolanie, wybuchła zaraz nie wahał
się ani chwili i z wielkim zapałem pomagał
potrzebującym. Odwiedzał chorych, pomagał umierającym, ale również przewodniczył procesjom
pokutnym odbywającym się na ulicy. Poświęcał się
całkowicie pracy duszpasterskiej, nie przywiązywał się

także do tego, co miał, wszystkie dobra materialne
oddawał ubogim. Odznaczał się wytrwałością,
łagodnością i pokorą. Karol Boromeusz zmarł w 1584
roku w wieku 46 lat, gdy pomagał ludziom dotkniętym
zarazą. Został kanonizowany w 1610 roku przez papieża
Pawła VI.
Warto zacytować słowa pokazujące, jak doceniano
postać Świętego Karola Boromeusza. Papież Benedykt
XVI w jednym z przemówień powiedział o nim w ten
sposób: „Postać jego jawi się w wieku XVI jako
przykład wzorowego Pasterza ze względu na miłość,
nauczanie, gorliwość apostolską, przede wszystkim zaś
przez modlitwę: "dusze - mawiał on - zdobywa się na
kolanach. (...) Tak jak Pana Jezusa pokora popchnęła go
do wyrzeczenia się samego siebie, by stać się sługą
wszystkich”.
Natomiast Jan Paweł II tak mówił o swoim patronie:
„Moi najukochańsi Rodzice nadali mi imię Karol, które
także było imieniem mego ojca. Bez wątpienia nigdy nie
mogli przewidywać (oboje umarli młodo), że to imię
miało otworzyć ich dziecku drogę wśród wielkich
wydarzeń dzisiejszego Kościoła. Święty Karol! Ileż razy
klękałem przed jego relikwiami w katedrze mediolańskiej. Ileż razy zastanawiałem się nad jego życiem,
wpatrując się w swoim umyśle w gigantyczną postać
tego człowieka Bożego i sługi Kościoła, Karola
Boromeusza, kardynała, biskupa Mediolanu i człowieka
Soboru. [...] Mój patron! W jego imieniu moi rodzice,
moja parafia, moja ojczyzna, chcieli przygotować mnie
od samego początku do szczególnej służby w Kościele,
w kontekście dzisiejszego Soboru, ze wszystkimi
zadaniami połączonymi z jego realizacją, a także w całokształcie doświadczeń i cierpień dzisiejszego
człowieka. [...] Obym przynajmniej w części mógł być
jego naśladowcą!”.
Barbara Majkowska

KURS "NOWE ŻYCIE" W NASZEJ PARAFII
Kurs Nowe Życie to weekend spotkania z realnie działającym Bogiem, spojrzenia razem z Nim na Twoje
życie i zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko
od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie.
Kurs Nowe Życie jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które
powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty
przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób,
które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą
nań przybyć zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego
nie dostrzegają.
Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do Ciebie, zarówno przez młodych,
jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie znajdziesz na
nim nudnych kazań czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy
najpierw same uczestniczyły w kursie i to, co mówią
bazuje na tym co same przeżyły. Tak więc pod pewnym
względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych
osób, które doświadczyły miłości Boga.
Celem weekendu jest pomoc Tobie w odnalezieniu
żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie
Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego
człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez
Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością
z innymi. Kurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Nie przewidujemy noclegów dla uczestników.
Zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę tworzą integralną całość i nie ma możliwości uczestniczenia w kursie
tylko w wybranych dniach/godzinach. Rozpoczęcie kursu w piątek, 23.11.2018 godz. 18.00 (recepcja od
godz. 17.00), zakończenie 25.11.2018 godz. 14.30. Serdecznie zachęcam do zapisów.

ks. Jan

10. Forum Młodzi i Miłość
Forum to wydarzenie, które porusza się w zagadnieniach z zakresu budowania relacji międzyludzkich.
10. Forum, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, zogniskowane będzie na temacie
szeroko pojętej wolności.
Zawsze wolni to wolność wyboru, wolność do
tworzenia, wolność dla kochania, wolność wyrażania
siebie i wyznawanych wartości.
Miejscem naszego spotkania będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo (hala C), przy
ulicy Żaglowej 11, znajdująca się nieopodal Stadionu
Energa Gdańsk.
Gościem specjalnym 10. edycji Forum będzie Muniek
Staszczyk, wokalista zespołu T-Love.
Oprócz zwyczajowego wystąpienia, które będzie
wywiadem na temat historii życia i własnego zmagania

się z wolnością i o wolność, Muniek Staszczyk wraz
z Przyjaciółmi - muzykami, zagra podczas Forum
KONCERT!
Ekspertem tegorocznego Forum będzie ks. dr Marek
Dziewiecki. Znany w całej Polsce rekolekcjonista,
psycholog i mówca. Wygłosi dla nas prelekcję pt.
"Wolni żeby kochać".
Nie zabraknie, podobnie jak na dziewięciu poprzednich
Forach, zespołu Kierunek Niebo, który zagra specjalnie przygotowany repertuar.
Zapraszamy serdecznie wszystkich z Państwa, którzy
byli z nami podczas poprzednich edycji Forum, ale
także - a może zwłaszcza - osoby, które dotychczas nie
wzięły w nim udziału.
Czwartek, 15 listopada, godzina 17:30,
AmberExpo Gdańsk, Żaglowa 11, wstęp WOLNY!

Miłość nie wybiera
Często bezwiednie powtarzamy takie powiedzenia jak:

Źródłem i fundamentem wszelkiej miłości ludzkiej jest

„Miłość nie wybiera” czy „Serce nie sługa”. Mamy
wtedy oczywiście na myśli sytuację, w której ktoś

miłość człowieka do Boga, będąca w gruncie rzeczy jest
odpowiedzią na darmową miłość Boga do człowieka,

zakochał się bezgranicznie w drugiej osobie i odtąd nie
widzi już świata poza nią. I choć zakochanie to piękna

której wyrazem jest Chrystus (por. Hbr 7,26-27). Jezus
nie tyko udowodnił człowiekowi, że Bóg chce jego

sprawa, a bezinteresowna miłość dwojga ludzi zasługuje

zbawienia, lecz także dał przykład tego, jak kochać

na pochwałę i podziw, to jednak świat nie kończy się na
tym, kogo bardzo kocham. Mój świat i właściwe jego

innych. Miłość do bliźniego jest konieczną konsekwencją miłości przyjętej od Boga jako dar. I wreszcie

postrzeganie (przez pryzmat miłości) wtedy tak

kochać samego siebie oznacza w praktyce przyjąć do

naprawdę się zaczynają, bo dopiero wówczas mogą
zyskać właściwy wymiar.

wiadomości, że Bóg naprawdę mnie kocha. Więc jeśli on
potrafi mnie „znieść”, to i ja powinienem być dla siebie

Jezus w Ewangelii dzisiejszej niedzieli tłumaczy, jak
powinna wyglądać miłość. Wskazuje na jej trzy aspekty:

bardziej miłosierny i nie szukać swojej wartości już
nigdzie poza Bogiem.

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim

Miłość może wydawać się skomplikowana. Jest tak

sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą
swoją mocą. (…) Będziesz miłował swego bliźniego jak

tylko dlatego, że grzech komplikuje nasze relacje do
Boga, do bliźniego i do siebie, sprawiając, że zaczynamy

siebie samego” (Mk 12,30.31). Jeśli miłość ma być
prawdziwa, to nie może w niej zabraknąć żadnego z tych

wybierać, kto zasłużył na naszą miłość, a kto nie jest jej
godzien. Prawdziwa miłość nie wybiera. Kocha

odniesień.

wszystkich.
ks. Mateusz Tarczyński

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 5 listopada; 7.30 + Jadwiga Dąbrowska w m-c po pogrzebie
18.00 + Maria, Edwin, Czesław, Adam oraz +z rodziny
Wtorek, 6 listopada; 7.30 + Axena i Tadeusz Bojarscy; 18.00 + Lidia Królik w rok po śmierci, +syn Bogdan i rodzice
Środa, 7 listopada; 7.30 + Zygmunt Młyńczak, +rodzice z obu stron;
18.00 + Stanisław Giemza - intencja od sąsiadów z bloku
Czwartek, 8 listopada; 7.30 + Krystyna Kokosza w m-c po śmierci; 18.00 + mąż Julian, +z rodziny
Piątek, 9 listopada, Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 7.30 + Stanisław Gralak; 18.00 + Emilia,
Eugeniusz, Maria
Sobota, 10 listopada - św. Leona; 7.30 + Marek Chyła w m-c po śmierci;
18.00 + Jadwiga Tarkowska w 1. rocznicę śmierci
Niedziela, 11 listopada; 8.00 + Natalia Kochańska oraz teściowie: Łucja i Stanisław; 10.00 + Marek i +z rodziny;
12.00 + mąż Tadeusz w 8. Rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obu stron; 18.30 + Wincenty Gerwatowski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Serdecznie zapraszamy po Mszy Świętej do parafialnej kawiarenki na pyszne ciasto i kawę lub herbatę.
2. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała oraz Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” dzisiaj
w naszym kościele. Rozpoczęcie o godz. 18.30.
3. Spotkanie dzieci komunijnych we wtorek o godz. 17.00 w salce parafialnej.
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewne
we wtorek, o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Grupa charytatywna, działająca w naszej parafii, zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się
w czasie dyżuru w środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. Ofiary na działalność charytatywną
w naszej parafii można składać do skrzynki przy św. Antonim.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 19.00.
9. Po raz kolejny organizujemy w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne – Kurs „Nowe Życie” od 23 do
25 listopada. Więcej o kursie przeczytamy na str. 2. Serdecznie zachęcamy do zapisów - w zakrystii lub
u kapłanów.
10. Na dzieła misyjne zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 935 zł. Bóg zapłać.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po
porannej Mszy Świętej.

Czwartek, 15 listopada o godz. 17.30.
Zapraszamy! Szczegóły na str. 2
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