TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
5. Niedziela Zwykła - 5 lutego 2017 roku (nr 66)
I czytanie Iz 58,7-10; II czytanie: 1 Kor 2,1-5; Ewangelia: Mt 5,13-16 .

Światło Słowa
Dzisiejsza liturgia słowa jest jak nić, którą Kościół
przewleka przez oczka każdego z czytań. Tymi oczkami
jest jedno powtarzające się słowo: światło. Dzięki światłu
możemy złączyć teksty biblijne w spójne przesłanie.
Prorok Izajasz wskazuje, że człowiek ma swoje
wewnętrzne światło, które jest z nim zawsze. Żeby jednak
spełniło swoją funkcję (a funkcją światła jest bycie
widocznym) musi być zwrócone na zewnątrz.
Podobnie dzisiejszy psalm opisuje człowieka mającego
światło w sobie, które czyni go widocznym.
Św. Paweł z kolei, nie chce błyszczeć, a więc nie chce
odbijać jakiegoś wątłego światła, lecz chce świecić
światłem prawdziwym. On właśnie wskazuje, że jest nim
sam Chrystus - Światłość świata (por. J 8,12; 9,5). Apostoł
ukazuje swoje ciemności, którymi nic nie jest w stanie
dokonać, stawiając je w kontraście do światła Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego. Na Nim Paweł oparł swoje
nauki, bo TO światło prawdziwie świeci w ciemności.
Wreszcie sam Jezus w Ewangelii mówi o swoich uczniach,
słuchających Go w Kazaniu na górze, iż są światłem świata.
Zbawiciel mówi im, że mają w sobie światłość nadającą
się do pokazywania każdemu i wyjaśnia czym ona
właściwie jest.
Otóż światłość człowieka, sądząc po słowach Jezusa
i Izajasza, to miłość widoczna w uczynkach. Ona właśnie
jest światłem dla innych. Ileż to przykładów ludzi świętych
- tych z obrazków i tych z codzienności - jest godnych
naśladowania? Ilu to bohaterów wiary chcemy aktywnie
podziwiać?
Wielcy ludzie, znaczący dla losów świata i Kościoła,
a także zwykli - nasi rodzice, bliscy, rodzeństwo, sąsiedzi,
ludzie z ławki w kościele... Ilekroć patrząc na kogoś chcesz
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być taki jak on/ona, a serce wyrywa się do dobrych
uczynków, tylekroć masz do czynienia z osobą świetlistą.
Skoro Jezus jest Światłością świata, a także ludzie mogą
być światłami w świecie, to znaczy że i Syn Boży, i ludzie,
mogą być do siebie podobni. Jezus przeszedł przez ziemię
"wszystkim dobrze czyniąc" z jednego powodu: "Dlatego,
że Bóg był z Nim" (Dz 10,38). Oto klucz do bycia
widzialnym światłem: być z Bogiem i czynić dobro, bo Bóg
jest dobry. Zbawiciel sam dał tego najlepszy przykład.
Podstawą jest Słowo Boga, które jest lampą i światłem
dla stóp (por. Ps 119,105)
A zatem dobre uczynki są światłem Bożym na nasze
wzajemne oświecenie. Trzeba jednak uważać na jedno
- żeby nie ukazywały chwały naszej, ale Ojca niebieskiego.
Chodzi o to, żeby zgodzić się, że nasze dobre uczynki są
co prawda nasze, ale na chwałę Bożą. Ani fałszywa
skromność, ani wywyższanie się nie są postawą chrześcijańską. Właściwą jest taka postawa, która pozwoli
ludziom mówić: "Ale Bóg jest wspaniały, skoro ma tak
dobrą córkę/dobrego syna! Warto być Jego dzieckiem".
Oto droga świętości.
Sam Jezus nigdy nie głosił siebie. Posłany został bowiem
po to, żeby odsłonić ludziom prawdę o Bogu Ojcu. Odbiera
tą samą boską cześć, ale życiem swoim wskazuje na Tego,
który Go posłał.
Pomyśl jak możesz świecić w swojej codzienności? Co
nią jest? Jakie masz światło w sobie - a na pewno je masz,
skoro Jezus tak mówi - i jak go używasz? Jeśli potrzeba
wysiłku, zastanów się jak światło z siebie wykrzesać
(dosłownie)? Nie zapomnij także podziękować Bogu za to
światło, którym już bijesz i wypełniasz życzenie Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii.
ks. Krystian Wilczyński

Dzień trzeci, 29 grudnia 2016 r.
"PROSTE ZAUFANIE"

éTaizCzwartek, czyli trzeci dzień naszej ,,pielgrzymki zaufania"

mogliśmy od początku do końca spędzić według zaplanowanego programu. Wstaliśmy wcześnie, aby razem
z kolegami i koleżankami z różnych zakątków Europy, czy
z gospodarzami zjeść wspólne śniadanie. Była to świetna
okazja do rozmów, międzynarodowej integracji, a także
do podszlifowania znajomości języków obcych. Po posiłku
rozpoczęliśmy wspólną modlitwę. Zebraliśmy w jednej ze
szkolnych klas, aby słuchać fragmentów Pisma Świętego,
razem się modlić i śpiewać kanony, których melodie pięknie
grał na akordeonie nasz niedawno poznany kolega z Rosji.
Wszystko zostało szczegółowo dopracowane przez anima-

torów, którzy zgłosili się do pełnienia tej posługi. Kolejnym
etapem porannego spotkania był podział na małe grupy,
w których pod opieką animatora mieliśmy wymieniać myśli
i doświadczenia dotyczące naszych lęków i nadziei, a także
ufności w Boże obietnice.
Po południu mogliśmy także wybrać spotkania tematyczne
podzielone na cztery grupy, a mianowicie dotyczące duchowości i wiary, Kościoła, społeczeństwa czy kultury.
Mieliśmy możliwość obejrzeć między innymi film o założycielu wspólnoty z Taizé, posłuchać muzyki klasycznej
i chóralnej lub przeznaczyć ten czas na indywidualne
trwanie w ciszy. To była także okazja do skorzystania

z sakramentu pojednania. W Kościele młodzi ludzie
trwali na osobistej modlitwie, a po bokach ławek
siedzieli księża. Przed każdym z kapłanów została
ustawiona tabliczka z napisanym językiem, w jakim
spowiadał. Każdy, niezależnie od kraju, z jakiego
pochodził, mógł skorzystać z sakramentu pokuty.
Chyba najbardziej właściwym podsumowaniem
tego dnia wydawały się słowa brata Aloisa, którego
przemówienie zostało odczytane podczas wieczornej modlitwy. Usłyszeliśmy sporo słów na temat
ubóstwa, uchodźców, a wśród nich takie: "Przybycie tak wielu uchodźców, którzy chcą zamieszkać
w Europie stwarza złożone problemy i nikt nie zna
łatwych rozwiązań. Jestem jednak przekonany,
że nie znajdzie się rozwiązania, jeśli nie nawiążemy
z nimi osobistych kontaktów. Ryzykujemy, że bez
takich kontaktów, lęk, który jest zrozumiały, weźmie
górę". Przełożony wspólnoty zachęcał także, aby nie ulegać zniechęceniu, zaufać Chrystusowi i stawiać na pierwszym
miejscu: "Musimy zapuścić korzenie głębiej w Jezusa. Wiara, zaufanie do Boga, nie mogą być czymś marginalnym.
Chodzi o to, aby wciąż od nowa znajdować dla Chrystusa miejsce w centrum naszego życia".
Barbara Majkowska

Fryderyk Chopin
Pragnę Wam dzisiaj zaprezentować naszego wspaniałego,
światowej sławy kompozytora - Fryderyka Chopina.
Zacznę od znamiennej sentencji romantycznego poety
Cypriana Kamila Norwida, który tak pisał o Chopinie:
"Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata
obywatel". Niech to zdanie będzie myślą przewodnią mojej
opowieści o Fryderyku.
W epoce renesansu, baroku czy klasycyzmu muzyka
polska nie miała geniuszy.
Geniusz pojawił się dopiero w muzyce romantycznej, za to
wyrastający ponad innych, talentem dającym się porównać
tylko z największymi - Chopin.
Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli. W księdze
chrztów zapisano, że przyszedł na świat 22 lutego 1810,
ale rodzina zawsze podawała datę 1 marca.
1 marca 2010 obchodzić będziemy 200 rocznicę urodzin
Fryderyka Chopina. Stąd rok 2010 ogłoszono Rokiem
Chopinowskim! Już 7 stycznia ruszył prawdziwy pianistyczny maraton, który rozpoczęli
najsławniejsi wirtuozi fortepianu.
Był synem Justyny i Mikołaja Chopina.
W kościele parafialnym pod wezwaniem
św. Rocha w Brochowie w pobliżu Żelazowej
Woli w Wielkanoc 1810 roku ochrzczono
- Fryderyka Franciszka Chopina. Kilka miesięcy po urodzeniu się Fryderyka jego ojciec objął posadę
nauczyciela w Liceum Warszawskim i rodzina Chopinów
przeniosła się do Warszawy.
Matka Fryderyka grała na fortepianie oraz śpiewała;
w naturalny sposób stała się pierwszym nauczycielem
muzyki dla swojego syna. Zanim skończył pięć lat, umiał
już grać na fortepianie. Ze starszą siostrą Ludwiką
muzykował w domu grając na cztery ręce.
W wieku sześciu lat Fryderyk rozpoczął naukę gry na
fortepianie u Wojciecha Żywnego polskiego pianisty czes-

kiego pochodzenia, kompozytora i pedagoga, zaś w wieku
ośmiu lat zaczął grywać w salonach arystokracji warszawskiej a także u Księcia Konstantego “namiestnika
cara Rosji”, co było wielkim zaszczytem dla młodego
Chopina. Książę był zachwycony grą chłopca i dlatego
sprezentował mu pierścień z brylantem.
Fryderyk brał także udział w koncertach Towarzystwa
Dobroczynności, jednak nigdy nie koncertował za pieniądze. Zachwycał się ludowymi piosenkami, bywał na
chłopskich weselach i dożynkach. W 1825 roku napisał
swoje pierwsze mazurki, a później następne.
Wielu biografów przekonuje, że Chopin był geniuszem
uniwersalnym ponieważ posiadał niezwykły talent literacki,
czego dowodem są jego słynne listy, a także talent malarski
i aktorski.
Uczył się bardzo dobrze i ukończył liceum z wyróżnieniem.
W latach 1826-1829 był uczniem Józefa Elsnera
w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki
studiując teorie kompozycji. Należał do
najżywszych uczniów w klasie i był jednym
z głównych inspiratorów zabaw. Lubił
błaznować przy fortepianie.
Został zwolniony z przedmiotu instrumentu,
ponieważ zauważono nieprzeciętny sposób
i charakter gry Chopina. Po ukończeniu
egzaminów w konserwatorium w wieku dziewiętnastu lat
w aktach znalazła się ocena pisana przez jego nauczyciela
Elsnera: “Chopin Fryderyk szczególna zdolność, geniusz
muzyczny”.
W październiku 1830 roku ostatni raz wystąpił przed
publicznością warszawską i opuścił to miasto na zawsze
udając się do Wiednia.
Marek Jarmakiewicz

Przed nami III edycja Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa 7-14.02.2017. W tym roku, dla wszystkich fanów
małżeństwa, przygotowujemy kolejną solidną porcję zabawy, świętowania i rozwoju w różnych obszarach.
Wybrane atrakcje tegorocznej edycji Tygodnia Małżeństwa: Uroczysta Gala Otwarcia „Międzynarodowy Tydzień
Małżeństwa”; Debata: Czy małżeństwo ma przyszłość?; Cudownie Dopasowani - wykład z praktycznymi
wskazówkami prowadzony przez profesjonalistów: stylistę, dietetyka i trenera personalnego; Bo do tanga trzeba dwojga
- pasjonująca przygoda w rytmach tanga, którą poprowadzą profesjonalni tancerze szkoły tańca TangoKI. Wykład
połączony z zajęciami praktycznymi dzięki któremu dowiesz się: jak być mężczyzną, kobietą, parą w tangu; jak kształtują
się nasze role w tańcu i w życiu; jak istotne jest znaczenie świadomości ciała, kontaktu, wzajemnego wsłuchiwania się
w siebie; jak współpracować a nie walczyć w związku; Odważ się być blisko - jak stworzyć satysfakcjonujący
związek małżeński i nauczyć się pokonywać bariery stojące na drodze do wzajemnej bliskości. Czy intymność jest
synonimem bliskości. Jak poczucie krzywdy w związku buduje obawę przed bliskością. Czym jest zdrowa bliskość. Te
i inne zagadnienia zostaną poruszone podczas wykładu przygotowanego przez doświadczonego psychoterapeutę; Seks
zaczyna się w kuchni - poszukiwanie wspólnych smaków i odkrywanie radości wykonywania prostych czynności we
dwoje. Warsztaty kulinarne prowadzone pod okiem doświadczonego restauratora.
Szczegółowy program na naszej stronie www.matkakosiolagd.pl. Zapraszamy!

Pielgrzymka do Wilna 6 - 9 maja 2017 r.
W programie m.in.: - Zwiedzanie starówki wileńskiej, - Kaplica Matki Boski Ostrobramskiej, - Cerkiew Św. Ducha,
- Unicka cerkiew św. Trójcy i klasztor Bazylianów, - Kościół św. Kazimierza, - Ratusz i Plac Ratuszowy, - Zaułki
wileńskie, gdzie niegdyś mieszkali Mickiewicz, Kraszewski, Słowacki, - Kościół św. Michała Archanioła, - Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego (tam znajduje się pierwszy obraz "Jezu ufam Tobie"), - Uniwersytet Wileński, - Pałac prezydencki,
- Katedra Wileńska, - Góra Trzech Krzyży (doskonała panorama Wilna), - Kościół św. św. Piotra i Pawła, - Domek św.
Faustyny (w miejscu dawnego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia), - Klasztor Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego (z kaplicą, gdzie się znajdowała pracownia Kazimirowskiego i gdzie powstał obraz "Jezu
Ufam Tobie", a piętro wyżej mieszkał bł. ks. Sopoćko), - Cmentarz Rossa (grób matki J. Piłsudskiego i jego serce,
groby Syrokomli, ojca i ojczyma Juliusza Słowackiego, Lelewela, filomaty O. Pietraszkiewicza, i inne), - Zwiedzanie
Trok (zabytki kultury karaimskiej, Zamek Trocki na wyspie), - Nawiedzenie klasztoru kamedułów w Wigrach.
W trakcie zwiedzania przewidziany jest czas wolny.
Noclegi w hotelu Ecotel w pokojach dwuosobowych. Na miejscu opieka przewodnika. Przejazd luksusowym autokarem.
Koszt: 600 zł. Zapisy w zakrystii.

Różaniec rodziców za dzieci
Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci modlitwy rodzicielskiej" - mówi jeden z założycieli. Tak
rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji zaczęły powstawać nowe róże. Obecnie istnieje około
wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA trzech i pół tysiąca róż i powstają nowe. A zatem około 70
z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy tysięcy osób modli się za swoje dzieci w tych różach. Dzieło
różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy się rozszerza bardzo dynamicznie.
różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie
Mija rok od powstania w naszej parafii 2 różańcowych
rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.
róż rodziców modlących się za dzieci. Zachęcamy kolejne
"Po jakimś czasie jako rodzice zaczęliśmy obserwować osoby do włączenia się w tę piękną inicjatywę. Za dwa
różne pozytywne skutki działania tej modlitwy i dzielić się tygodnie zrobimy uroczyste rozpoczęcie kolejnych róż.
tym dobrem, mówić innym o zbawiennych skutkach Zachęcamy do zapisów w zakrystii.
Więcej informacji na www.rozaniecrodzicow.pl

Świadectwa
Szczęść Boże! Jestem wdzięczna Bogu i ludziom za tę modlitwę i tę wspólnotę. Od ponad trzech lat moje dziecko
dźwiga brzemię choroby alkoholowej i innych chorób. Gorąca modlitwa była ciągłym wsparciem dla mnie, ale osłabłam
na duchu, stając się osobą współuzależnioną. Dopiero podjęcie modlitwy w Różańcu Rodziców zdjęło ze mnie ciężar.
Odzyskałam radość życia. Przestałam się martwić. Fizycznie odczułam pomoc Najświętszej Matki. Kto doświadczył
podobnego uwolnienia, wie jaki to cud. Przystąpienie do Róży było dla mnie prawdziwym przyznaniem się do bezsilności
wobec problemów. Od dnia, w którym wysłałam e-mail, moje dziecko zachowuje trzeźwość. Dziękuję Bogu za każdy
dzień, w którym pokonuje chorobę. Brak mi słów na określenie dobrych uczuć, które mnie wypełniają.
Matka
Chcę się podzielić moją radością z rodzicami, którzy jeszcze nie należą do Różańca Rodziców, a może zastanawiają
się, czy to uczynić. Uczynić! Koniecznie! Po miesiącu modlitwy w różańcu mój 18-letni syn uzależniony od gry internetowej
w stopniu uniemożliwiającym mu normalne życie (przestał się uczyć, stracił kontakt z otoczeniem, grał dniami i nocami),
sam z siebie postanowił z tym skończyć. Od prawie roku nie gra w żadne gry. Po dalszym pół roku modlitw - z własnej
inicjatywy - zaczął uczęszczać na Msze świętą wspólnoty modlitewnej, następnie zapisał się na rekolekcje Marana
Tha, na których przystąpił do sakramentu pokuty i przyjął Komunię świętą. Jestem przekonana, że po trzech latach od
tragedii, która odmieniła nasze życie, wszystko zaczyna się układać. Syn zdał maturę, uporządkował swoje życie i wierzę, że w znacznej mierze zawdzięczam to modlitwie w Różańcu Rodziców. Wystarczy tak niewiele - dać Panu Bogu
odrobinę swojego czasu i ufności oraz prosić o łaski, a one spływają. Naprawdę.
Katarzyna

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 6 lutego - Świętych męczenników Pawła i Towarzyszy; 7.30 + syn Krzysztof w 20. rocznicę śmierci i mąż Stefan
w 5. rocznicę śmierci; 18.00 - w pewnej intencji
Wtorek, 7 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Antoni Bieliński (w 100. rocznicę urodzin)
Środa, 8 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - dziękczynna za otrzymane łaski; +Zdzisław w 12. rocznicę śmierci, +w czyśćcu
Czwartek, 9 lutego; 7.30 - w pewnej intencji; 18.00 - wolna intencja
Piątek, 10 lutego - Świętej Scholastyki; 7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Andrzej Wojtalewicz w m-c po pogrzebie
Sobota, 11 lutego - NMP z Lourdes - Dzień Chorego; 7.30 - dziękczynna za przeżyte lata - o zdrowie, błogosławieństwo dla Józefa
z okazji 83. urodzin; 9.00 - w intencji chorych; 18.00 + mąż Henryk Jóźwiak w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron
Niedziela, 12 lutego; 8.00 + Stanisława (k) w 9. rocznicę śmierci; 10.00 + Rozalia Niewczas; 12.00 + Wiktor Stasiewicz w 7. rocznicę
śmierci; 18.30 + Marian Bieńkowski w 2. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa
uwielbienia.
2. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
3. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.40.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na modlitwę uwielbienia we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami o
godz. 19.15 Po adoracji spotkanie młodzieży.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
7. W sobotę, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, przypada Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa
Msza Święta, na której udzielimy sakramentu namaszczenia chorych, a także specjalnego błogosławieństwa, o godz.
9.00. Zapraszamy wszystkich starszych, chorych, zmagających się z różnymi dolegliwościami, a także prosimy
o pomoc w przybyciu do kościoła tym, którzy nie mogą już przybyć o własnych siłach.
8. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i miłe rozmowy. Złożone ofiary zostaną
przeznaczone na działania remontowe i duszpasterskie w naszej wspólnocie parafialnej.
9. W czasie kolędy zostawialiśmy w każdym mieszkaniu kartkę z życzeniami od nas kapłanów oraz informacjami
o parafii. Gdyby z jakiegoś powodu ktoś takiej kartki nie otrzymał, prosimy ją zabrać. Są wyłożone przy gazetach.
10. Mija rok od powstania w naszej parafii 2 różańcowych róż rodziców modlących się za dzieci. Zachęcamy kolejne
osoby do włączenia się w tę piękną inicjatywę. Za dwa tygodnie zrobimy uroczyste rozpoczęcie kolejnych róż. Zachęcamy
do zapisów w zakrystii. Więcej informacji na str. 3 i 4.
11. Organizujemy 4-dniową pielgrzymkę do Wilna w dn. 6 - 9 maja. Szczegółowe informacje na str. 3.
12. Parafia w Brzeźnie ma jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Fatimy. Szczegóły w gablotach z ogłoszeniami.
13. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" będzie rozprowadzać książki o tematyce religijnej w przyszłą niedzielę po Mszach.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarł nasz parafianin Ryszard Chober, l.81, zam. Reja 32. Wieczny odpoczynek…
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

