
   





TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     Niedziela, 5 stycznia 2020 roku (nr 180) 
Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12; Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18; Ewangelia: J 1,1-18.


Wydaje się, że jeszcze niedawno witaliśmy Nowy Rok 
w Rydze (w 2016 r.), a zanim zdążyliśmy się obejrzeć 
minęły już trzy lata. Żeby ponownie odkryć piękno 
Bożego miłosierdzia, postanowiliśmy ponownie udać się 
na pielgrzymkę zaufania przez ziemię. W tym roku 
mieliśmy możliwość jej przeżycia w Polskim mieście 
spotkań - Wrocławiu. 
28 grudnia rozpoczęliśmy dzień Mszą Świętą, po czym 
zapakowaliśmy się do busa i obraliśmy kurs na Wrocław. 
Podczas drogi przygotowywaliśmy się na spotkanie 
poprzez śpiew kanonów Taize, modlitwę oraz wysłu-
chanie kilku konferencji.  
Kiedy dotarliśmy na miejsce przyjęcia Polaków, naszym 
oczom ukazała bardzo długa kolejka, złożona z naszych 
rodaków. W tym roku Polacy byli najliczniejszą grupą, 
dlatego przyjęcie tak dużej liczby uczestników ( prawie 
5500 młodych ludzi z Polski, 1500 z Ukrainy, 1100 
z Niemiec, po 700 z Chorwacji i Francji, po 400 z Włoch 
i Hiszpanii) nie okazało się takie łatwe.  
Po otrzymaniu niezbędnych informacji oraz sprzętu (tzw. 
itinerarium i płóciennego worka na żywność, który służył 
nam jako wejściówka na halę oraz bilet na komunikację 
miejską) udaliśmy się do przydzielonej nam parafii pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Kiełczowie pod Wrocławiem 
oraz rodzin, które nas gościły. Każda z nich była wy-
jątkowa, dzieliła się z nami dobrocią, miłością, 
gościnnością, doświadczeniem i tym wszystkim co 
miała. To były niezapomniane chwile i rozmowy, które 
będziemy długo jeszcze wspominać.  
Rytm dnia był prosty i klarowny: poranna modlitwa, 
dzielenie się w grupach (próby odpowiedzi na problemy 
dzisiejszego świata i spojrzenie na naszą wspólną wiarę), 
chwila na ciepłą herbatę i drugie śniadanie, południowa 
modlitwa, spotkania tematyczne, kolacja, wieczorna 
modlitwa i powrót do naszych rodzin. 
Oprócz codziennych "obowiązków", czyli zaplanowa-
nego rytmu dnia, znaleźliśmy trochę czasu wolnego, 
dzięki któremu mogliśmy jeszcze bardziej zintegrować 
się z członkami wspólnoty. Jednym z takich wydarzeń 
była "akcja Galilea". Każdy z nas udał się do kilku 
wrocławskich kościołów, aby zachęcić do nabycia 
naszego gdańskiego czasopisma. To była świetna za-
bawa. Część z nas mogła popisać się umiejętnością 

odczytywania map, odnajdywania się w terenie dzięki 
niezawodnej intuicji, a niektórzy mogli się po prostu  
zgubić, żeby w końcu się odnaleźć.  
Podobnie dzieje się w codziennym życiu. Czasem nie 
potrafimy odnaleźć się w sytuacji, którą zastajemy. 
Bardzo ważna w takich momentach jest modlitwa, żeby 
móc zawierzyć tę sytuację Bogu, żeby Jemu zaufać. 
Jednak czasami trudno jest Go znaleźć o własnych siłach. 
W takiej sytuacji potrzebna jest wspólnota. Dlatego ten 
wyjazd, oprócz zaufania do Boga, uczył nas jak ufać 
sobie nawzajem. Czy na pewno mnie znajdą? O mnie 
pamiętają? Czy po mnie przyjadą? Czasem wiele takich 
pytań nurtowało nasze serca. 
Obecnością wszystkich 
Polaków mogliśmy się 
cieszyć 31 grudnia na 
wspólnej Mszy Świę-
tej. Podczas kazania, 
arcybiskup Grzegorz 
Ryś zacytował słowa papieża Jana Pawła II: „Wy młodzi 
ludzie cenicie relacje, które jednak są zawodne. Jednak 
jest relacja na której nigdy się nie zawiedziecie. To wasza 
relacja z Bogiem. Bóg nigdy nie zawodzi”. Te słowa 
mocno wybrzmiały w sercach wszystkich młodych ludzi.  
Aby razem z Bogiem zakończyć 2019 rok, w sylwestra, 
godzinę przed północą, spotkaliśmy się na wspólnej mo-
dlitwie o pokój dla całego świata. A od północy 
tańczyliśmy i bawiliśmy się do białego rana.  
Zaangażowanie niektórych parafian z Kiełczowa prze-
wyższało wszelkie oczekiwania. Poruszyła mnie bardzo 
postawa pewnej kobiety, która mając dwie córki w szpi-
talu, całym sercem i swoim możliwym czasem, zaanga-
żowała się w to spotkanie. Jej piękno wypływało z chęci 
pomocy bliźnim. Jako pielgrzymi jesteśmy szczęśliwi, że 
mogliśmy obserwować i uczyć się jak służyć innym 
z taką miłością i zapałem.  
Dlatego wszystkim naszym czytelnikom chciałabym 
życzyć takiej miłości, dobroci i zapału, żeby każdego 
dnia nasze życie świadczyło o Chrystusie.  
Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych Taize odbędzie 
się za rok w Turynie we Włoszech!!! 

Kasia Kupiec

Europejskie Spotkanie Młodych Taize we Wrocławiu



PLAN KOLĘDY - styczeń 2020 - ciąg dalszy 

Data Miejsce wizyty duszpasterskiej (ulica, nr domu) Miejsce rozpoczęcia

5.01.2020 (niedz.) Okrąg 1A 
Okrąg (numery parzyste)

1A od góry– od 15.00 
Nr 2/4 od 15.00

6.01.2020 (pon.) Okrąg (numery nieparzyste) Nr 1/3 od 15.00 
Nr13/15 od 15.00

7.01.2020 (wt.) Marynarki Polskiej 171, 173, 175          Nr 171 od 16.00 
Nr 175 od 16.30

8.01.2020 (śr.) Chwaszczyńska 1 – 5A 
Chwaszczyńska 5B – 11A

Nr 1 od 16.00 
Nr 5B od 16.30

9.01.2020 (czw.) Marynarki Polskiej 136A  Godz. 16.00 od dołu 
Godz. 16.30 od góry

10.01.2020 (pt.) Marynarki Polskiej 138A Godz. 16.00 od dołu 
Godz. 16.30 od góry 

11.01.2020 (sob.) Zielony Trójkąt 4 A, B, C Klatka A od 15.00 
Klatka B od 15.00

13.01.2020 (pon.) Zielony Trójkąt 4 D, E, F Klatka D od 16.30 

14.01.2020 (wt.) Zielony Trójkąt domki              Od nr 30-godz.16.30

15.01.2020 (śr.) Marynarki Polskiej 134 Godz. 16.30 od dołu

16.01.2020 (czw.) Marynarki Polskiej 138 Godz. 16.30 od dołu

17.01.2020 (pt.) Marynarki Polskiej 140 Godz. 16.30 od dołu

18.01.2020 (sob.) Marynarki Polskiej 142                                                    Godz. 15.00 - od dołu 
i od góry

20.01.2020 (pon.) Reja 24 A, B Kl.A-g.16.00 od góry 
Kl.B-g.16.30 od góry

21.01.2020 (wt.) Reja 24 C, D Kl.C-g.16.30 od góry 
Kl.D-g.16.00 od góry

22.01.2020 (śr.) Reja 24 E, F; Reja 25 Kl.E-g.16.00 od góry 
Kl.F-g.16.30 od góry

23.01.2020 (czw.) Reja 26 Klatka A od 16.00 
Klatka B od 16.30

24.01.2020 (pt.) Reja 28 Klatka A od 16.00 
Klatka C od 16.30

25.01.2020 (sob.) Reja 30 Klatka A od 15.00 
Klatka D od 15.00

26.01.2020 (niedz.) Reja 32 A, B, C Klatka A od 15.00

27.01.2020 (pon.) Reja 32 D, E Klatka D od 16.00

28.01.2020 (wt.) Kolęda uzupełniająca Od godz. 16.00



KĄCIK DLA DZIECI

Niekiedy wypowiadamy słowa, które nie niosą ze 
sobą żadnego znaczenia i po prostu ranią innych 
ludzi. Mowa, która nie jest miłością, jest milczeniem. 
Jak nauczyć się języka miłości? Trzeba wyjechać do 
„kraju”, w którym się go używa. 
To Słowo Boże i sakramenty. 
Początkowe trudności z biegiem 
czasu ustępują. Najtrudniej jest 
z mową. Potrzebny jest prze-
łomowy impuls, czyli uzdrowienie 
serca poprzez przebaczenie. 
Język miłości, język Jezusa, jest 
niezrozumiały, bo różni się od 
tych, które znamy: nie używa 
wulgaryzmów, ironii, obrażania 
innych i gniewu. Nie ma w nim 
wielu słów, lecz tylko jedno, które 
stało się Ciałem. Nie pragnie Ono 
teologicznego wysiłku, ale oczekuje czegoś więcej: 
wiary i zaufania, spotkania rozumu z wiarą, która 
pozwala wykroczyć poza możliwości poznawcze. 
Słowo Wcielone jest Pytaniem. Dobre są jedynie 
mądre pytania. Istnieją bowiem pytania, które nie 
dążą do odkrycia prawdy – podają w wątpliwość, 

wprowadzając zamieszanie. Są też takie, na które nie 
ma odpowiedzi, bo dotykają tajemnicy pragnącej 
spotkania ze stawiającym pytanie. Jest nią Bóg, 
o którym potrafimy wiele powiedzieć dzięki 

Objawieniu. Wiele pytań pozostaje 
jednak bez odpowiedzi. Tę po-
znamy w wieczności, która jest 
odpowiedzią na teraźniejszość. 
Niezaspokojone pytania stwarzają 
przestrzeń, w której może narodzić 
s ię zau fan ie . Na jwiększym 
Pytaniem, które pragnie naszej 
odpowiedzi, jest sam Jezus: 
„Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11). 
Pan jest Bogiem, który wkroczył 
w czas i w historię. Zaprasza nas 
do bliskości ze Sobą i obiecuje, że 

wszystkim tym, którzy Go przyjmą, da moc, bo 
„wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). 

ks. Mateusz Tarczyński

W sobotę, 11 stycznia, minie pierwsza rocznica śmierci śp. księdza 
Andrzeja Rakowskiego. Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji 
zmarłego kapłana o godzinie 18.00 w naszym kościele.   

Pytanie, które czeka na odpowiedź 



  


1. Wznawiamy działalność naszej niedzielnej 
kawiarenki. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 oraz 
12.00 można wypić kawę lub herbatę oraz zjeść 
pyszne ciasto. 

2. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” dzisiaj 
w naszym kościele. Najpierw Msza Święta 
w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30, 
a następnie modlitwa w intencji uzdrowienia, 
uwolnienia i na-pełnienia Bożym Duchem. 

3. Jutro przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze Święte 
w porządku niedzielnym. Jest to również dzień 
modlitwy i pomocy misjom.  

4. Msze Święte wieczorne od wtorku do piątku 
o godz. 16.00, w sobotę o godz. 18.00. 

5. Wspólnota Wieczernik zaprasza na Mszę Świętą 
z okazji rozpoczętego nowego roku we wtorek 
o godz. 19.00 w kościele. 

6. Program kolędy na str. 2. Woda święcona 
znajduje się przy wejściu na chór. 

7. Koncert kolęd w wykonaniu 
zespołu „Lupus Dolor”, którego 
płytę mogliśmy nabyć wraz 
z ostatnią „Galileą”, odbędzie 
się w naszym kościele w przy-
szłą niedzielę po wieczornej Mszy, czyli ok. 19.20. 

8. Koncert kolęd w wykonaniu Haliny Frąckowiak 
za dwa tygodnie, 19 stycznia, o godz. 16.30. 

9. Obecnie przeżywamy Rok Eucharystii 
w Kościele. Z tej okazji przy wyjściu z kościoła 
wyłożone są na stolikach książeczki na temat Mszy 
Świętej. Dzięki nim będziemy mieli możliwość 
zgłębienia, czym jest Eucharystia. Zachęcamy do 
zabierania i czytania. 

10. Weekendowy Kurs Miłości Małżeńskiej 
„Akwila i Pryscylla” odbędzie się w dn. 7–9 lutego 
w domu rekolekcyjnym w Straszynie. Zachęcamy 
nasze małżeństwa niezależnie od wieku i stażu. 
Szczegóły u kapłanów oraz na www.snegdansk.pl. 

11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę 
o godz. 8.00.

Poniedziałek, 6 stycznia - Objawienie Pańskie 
  8.00 + Krystyna Zielińska 
10.00 - w intencji Barbary i Jacka oraz ich bliskich 
12.00 - dziękczynna za zdrowie i życie 
18.30 + Marian Bieńkowski w 5. rocznicę śmierci 
Wtorek, 7 stycznia 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
16.00 + Leszek w 2. rocznicę śmierci 
Środa, 8 stycznia 
 7.30 + Krystyna Zielińska 
16.00 - w intencji synów Tomasza i Rafała,  
            z prośbą o dary Ducha Świętego 
Czwartek, 9 stycznia 
 7.30 + Krystyna Zielińska - Msza Święta gregoriańska 

16.00 + Maria Góra w 9. rocznicę śmierci 
Piątek, 10 stycznia 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
16.00 + Krystyna Korsak w 1. rocznicę śmierci 
Sobota, 11 stycznia  
  7.30 + Krystyna Zielińska 
18.00 + ks. Andrzej Rakowski w 1. rocznicę śmierci 
Niedziela Chrztu Pańskiego, 12 stycznia 
  8.00 + Krystyna Zielińska 
10.00 + mąż Ryszard w 3. rocznicę śmierci 
12.00 + Kazimierz Dukaczewski w 10. rocznicę śm.,  
          + rodzice z obu stron 
18.30 + Tadeusz Spica - int. od uczestników pogrzebu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, 

tel. 583447268; Msze Święte w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30;  

pn-pt: 7.30 i 16.00; w sobotę: 7.30 i 18.00  
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia 


INTENCJE MSZALNE


