TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
NIEDZIELA BIBLIJNA, 5 maja 2019 roku (nr 157)

Pierwsze czytanie: Dz 5,27b-32.40b-41; Drugie czytanie: Ap 5,11-14; Ewangelia: J 21,1-19.

Gietrzwałd - reporterskie śledztwo
Gietrzwałd ze względu na niezwykłe wyciszenie jest
nieporównywalny z Fatimą, Lourdes, la Salette, czy
Guadalupe. To jedyne w Polsce i jedno z 12 na
świecie, miejsce Objawień Najświętszej Maryi Panny
– oficjalnie uznanych przez władzę
kościelną.
Objawienia maryjne rozpoczęły
się tu 27 czerwca i trwały do 16
września 1877 roku. Był to
jedyny taki na świecie wywiad
z Maryją, łączący doczesność
z wiecznością. Matka Zbawiciela
objawiła się wizjonerkom 160
razy. Jako dziennikarz zapragnąłem ruszyć śladem tamtych
wydarzeń.
To miejsce uzdrowiło mnie,
przywróciło na łono Kościoła.
Uderzyło swoją mocą i emanacją
duchowości. Miałem poważne
kłopoty ze zdrowiem. Groziła
mi operacja. Postanowiłem od-

dać się w Gietrzwałdzie pod opiekę Maryi i dokonał się cud – ingerencja chirurga nie była potrzebna.
Na pamiątkę przechowuję skierowanie na stół
operacyjny.
Rozpoczęła się moja niezwykła,
duchowa przemiana. Sądziłem, że
zaczynam odkrywać pieczołowicie skrywaną dzisiaj przed
światem tajemnicę cudownych
zdarzeń. Okazało się, że odkryłem na nowo siebie, a konkretnie – na nowo się narodziłem.
Zawierzyłem Niepokalanie Poczętej, a przez nią i jej Synowi.
Reporterskie śledztwo w sprawie
160 objawień Maryi dla Polakуw
na trudne czasy dedykuję
Niepokalanej.
…Święta Maryjo, Matko Boża
Gietrzwałdzka – módl się za
nami…
Grzegorz Kasjaniuk
źródło: www.wydawnictwofronda.pl

Spotkanie z dziennikarzem Grzegorzem Kasjaniukiem, autorem książki o objawieniach Matki
Bożej w Gietrzwałdzie, odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 16.30 w domu parafialnym.
Tytuły Litanii Loretańskiej - Przybytek Ducha Świętego, Arka Przymierza
Pogłębione zrozumienie tytułów maryjnych jest
możliwe tylko w oparciu o Słowo Boże i żywą
Tradycję Kościoła, która Słowo przekazuje i interpretuje. Pismo Święte jest źródłem, z którego korzystali
Ojcowie Kościoła. To właśnie na podstawie Pisma
Świętego odczytywali relację Ducha Świętego do
Maryi i są autorami tytułów maryjnych, które tchną
duchem samej świętej Biblii i na stałe zadomowiły się
w pobożności chrześcijańskiej. Są to: Świątynia, Arka
Uświęcenia oraz Świątynia Ducha Świętego. Stały się
one na przestrzeni wieków podstawą dla tytułów
obecnych w Litanii Loretańskiej. Tytuły te są
spotykane od wczesnych wieków chrześcijaństwa,

zarówno w pismach Ojców Kościoła, jak i w tekstach
liturgicznych.
Już od pierwszego momentu swego istnienia Maryja
została ogarnięta przez Ducha Świętego, dzięki czemu
była stworzeniem należącym zawsze do Boga w sposób pełny i doskonały. Duch Święty napełniając osobę
Maryi w momencie Jej
poczęcia, w sposób
wznioślejszy zachował Ją od grzechu pierworodnego
i uczynił Niepokalaną. Przywilej Niepokalanego Poczęcia został Jej udzielony ze względu na do Boże
macierzyństwo, aby przygotować Synowi Bożemu
godny przybytek. Dlatego Ojcowie Kościoła nazywali
Maryję Świątynią Ducha Świętego, zwracając uwagę

na świętą naturę Dziewicy, która stała się trwałym
mieszkaniem Ducha Bożego. Poprzez takie ujęcie
uwypukla się fakt stałego zamieszkiwania Ducha
Świętego w Maryi, któremu była Ona zawsze wierna
i uległa w wypełnianiu własnego powołania.
Tajemniczy wpływ Ducha Świętego na Maryję od
początku Jej życia ukazują tytuły maryjne. Oprócz
wcześniej wymienionych określeń na szczególną uwagę
zasługuje tytuł Sacrarium Ducha Świętego. Tytuł ten
podkreśla, że Maryja otrzymała od samego Ducha
Świętego wyjątkową świętość, co podkreśla Jej
niezwykłą godność w historii zbawienia. Sacrarium
oznacza najbardziej świętą, intymną część Świątyni.
Jeżeli Maryję nazywa się Sacrarium Ducha Świętego,
to wskazuje się na wyjątkowo intymną relację
zachodzącą pomiędzy Duchem Świętym, a Nią samą.
Duch Święty wprowadza Maryję w pełnię swojej
obecności i działania. Dlatego Maryja jest najszlachetniejszym członkiem Kościoła, a tym samym jest też
Żywą Świątynią Ducha Świętego. Wymiar ten
uwypuklali szczególnie Ojcowie wschodni, nazywając
Maryję Nową Arką, na którą wstąpił Duch Święty
i w której sam osobiście zamieszkuje.
Gdy zostało poddane analizie znaczenie Ducha
Świętego w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi,
w tajemnicy nowego stworzenia jakim Ona była, po
analizie tytułów ukazujących relację Ducha Bożego do
Maryi, można przejść do centralnego zagadnienia. Jest
nim obecność i znaczenie Ducha Świętego w stosunku
do Maryi w tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa.
Gdy Duch Święty przygotował godne mieszkanie
Synowi Bożemu, Maryja została obdarowana jeszcze
raz Duchem Bożym. To obdarowanie miało na celu
doprowadzić do skutku realizację Bożego macierzyństwa. Świadectwem takich planów Opatrzności są
dwa teksty biblijne. Są to perykopy z Ewangelii
Łukasza i Mateusza: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc
Najwyższego osłoni cię (Łk 1,35) i Maryja znalazła się

brzemienną za sprawą Ducha Świętego; (...) albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło (por. Mt
1,18.20).
Jak podaje Bogusław Kochaniewicz OP, św. Ambroży
dokonując interpretacji wersetu Łk 1,35 twierdził, że
Duch Święty był autorem i sprawcą Wcielenia.
Zstąpienie Ducha Świętego było koniecznym warunkiem, by Słowo mogło przyjąć ludzką naturę. Duch
Święty kierował przebiegiem tajemniczego procesu
Wcielenia, a także kształtował i formował ciało
przyjęte przez Słowo Ojca Przedwiecznego.
Inny aspektem, na który zwracali uwagę niektórzy
Ojcowie Kościoła, było to, że Duch Święty uzdalnia
Maryję do wyrażenia zgody na propozycję anioła. Duch
Święty jest tym, który daje Jej poznać Boże orędzie
i uzdalnia Ją do posłuszeństwa. Maryja swoje fiat
wyznaje w Duchu Świętym..

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Jakub Kamiński OCD
źródło: Galilea 2/2017

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY"
Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa,
świątynia Ducha Świętego
158. Dlaczego Kościół nazywany jest Oblubienicą
Chrystusa?
Ponieważ sam Pan wskazał na siebie jako na „Oblubieńca” (Mk 2,19), który umiłował Kościół, wiążąc się
z nim wiecznym przymierzem. Wydał się dla niej
(Kościoła Oblubienicy), aby ją obmyć swoją krwią i „aby
ją uświęcić" (Ef 5,26), oraz uczynić płodną Matką
wszystkich dzieci Bożych. Podczas gdy termin „Ciało"
uwypukla jedność „Głowy" z członkami Ciała, termin
„Oblubienica" wskazuje na różnicę w relacji osobowej.

163. Jak patrzeć na chrześcijan, którzy nie są katolikami?
W Kościołach i wspólnotach kościelnych,
czyły się od pełnej komunii z Kościołem
istnieją liczne pierwiastki uświęcenia
Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa
do jedności katolickiej. Członkowie tych
i wspólnot są przez chrzest włączeni w
uważamy ich za braci.

które odłąkatolickim,
i prawdy.
i prowadzą
Kościołów
Chrystusa:

164. Jak zaangażować się na rzecz przywrócenia
jedności chrześcijan?
Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich
chrześcijan jest darem Chrystusa i we-zwaniem Ducha

159. Dlaczego Kościół nazwany jest świątynią Ducha
Świętego?
Ponieważ Duch Święty mieszka w Ciele, którym jest
Kościół: cały w jego Głowie i cały w poszczególnych
członkach, i buduje Kościół w miłości przez słowo Boże,
sakramenty, cnoty i charyzmaty.
Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków
ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół (św. Augustyn).
160. Czym są charyzmaty?
Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego
udzielonymi poszczególnym wiernym dla dobra ludzi, ze
względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu
budowania Kościoła. Do pasterzy Kościoła należy
rozeznawanie charyzmatów.
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski
161. Dlaczego Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: wzorem
jest jedność w Trójcy Osób jednego Boga i Syna
w Duchu Świętym; jest jeden ze względu na swego
Założyciela i Zwierzchnika, Jezusa Chrystusa, który
przywraca jedność wszystkich ludzi w jednym Ciele; jest
jeden ze względu na swoją duszę, którym jest Duch
Święty, jednoczący wszystkich wiernych w komunii
z Chrystusem. Kościół wyznaje jedną wiarę, posiada
wspólne celebrowanie sakramentów, jedną sukcesję
apostolską, jedną wspólną nadzieję i ożywia go ta sama
miłość.
162. Gdzie trwa jedyny Kościół Chrystusa?
Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany w tym świecie
jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających
z nim w komunii. Jedynie za jego pośrednictwem można
osiągnąć pełnię zbawczych środków, ponieważ Pan
powierzył wszystkie dobra Nowego Przymierza Kolegium Apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr.

Świętego. Odnosi się to do całego Kościoła i dokonuje
się przez nawrócenie serca, modlitwę, wzajemne
poznanie braterskie, teologiczny dialog.
165. W jakim sensie Kościół jest święty?
Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest
najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby go
uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty
ożywia go miłością. W nim została złożona cała pełnia
zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego
członka Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności.
Kościół zalicza do swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników.
Świętość Kościoła jest źródłem uświęcenia swoich
synów, którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za
grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia.
166. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?
Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ
jest w nim obecny Chrystus. „Tam gdzie jest Jezus
Chrystus, tam jest Kościół powszechny” (św. Ignacy
Antiocheński). Kościół głosi całość wiary; nosi w sobie
i rozdziela pełnię środków zbawienia; i jest posłany do
wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi i
obejmuje wszystkie czasy i kultury.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 6 maja - św. Filipa i Jakuba
7.30 + Józef w 8. rocznicę śmierci, +z rodziny

Piątek, 10 maja
7.30 + ks. Andrzej Rakowski

18.00 + ks. Andrzej Rakowski

18.30 + Jadwiga i Bernard Klechowicz

Wtorek, 7 maja

Sobota, 11 maja

7.30 + ks. Andrzej Rakowski

7.30 + ks. Andrzej Rakowski

18.00 + Ludwika Łysoń w m-c po pogrzebie

18.00 + mąż Bolesław, rodzice z obu stron i rodzeństwo

Środa, 8 maja - św. Stanisława

Niedziela, 12 maja

7.30 + ks. Andrzej Rakowski

8.00 + Emilia Świderska w 1. rocznicę śmierci

18.00 - w intencji Teresy, Dariusza i Stanisława z okazji
urodzin i imienin, z prośbą o błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

10.00 + Weronika i Kazimierz Feliniak; Władysława,
Stanisław Grzelak

Czwartek, 9 maja

12.00 - jubileuszowa z okazji 85. rocznicy urodzin

7.30 + ks. Andrzej Rakowski

12.00 + Paweł Adamski w 1. rocznicę śmierci
18.30 + ks. Andrzej Rakowski

18.00 + Barbara Szostak w m-c po pogrzebie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się
dzisiaj w naszym kościele. Modlitwę uwielbienia
poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy
i ciała o godz. 18.30.
2. Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o 17.30,
w niedziele o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież,
dorosłych, całe rodziny na tę piękną modlitwę.
3. Nowenna do Ducha Świętego oraz próby przed
uroczystością przyjęcia sakramentu bierzmowania przez
młodzież, od poniedziałku codziennie o godz. 18.45
w kościele.
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.45.
5. Zapraszamy na spotkanie Grupy charytatywnej św.
Ojca Pio w poniedziałek o 19.30.
6. Wspólnota „Wieczernik”
zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
7. Potrzebujących pomocy
zapraszamy do biura parafialnego
w środę od 17 do 18.00 gdzie
pełni dyżur przedstawiciel
„Caritasu”.
8. Spotkanie młodzieży
w czwartek o 19.30 na plebanii.

9. W piątek, 10 maja od rana, udamy się z posługa
sakramentalną do naszych chorych.
10. Zbiórka Liturgicznej służby Ołtarza w sobotę
o godz. 16.30 w domu parafialnym. Zapraszamy
nowych kandydatów na ministrantów.
11. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej
parafii ks. Piotra Lewańczyka, który przed laty był
naszym wikariuszem, a teraz buduje kościół
w Wejherowie i chce poprosić nas o wsparcie.
12. Spotkanie z dziennikarzem Grzegorzem
Kasjaniukiem, który napisał książkę o objawieniach
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, odbędzie się w przyszłą
niedzielę o godz. 16.30 w domu parafialnym (zob. str.1).
13. Trwa nabór do Katolickich Szkół im. św. Wojciecha
w Gdańsku Morenie. Przyjmowane są zapisy do
wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz klas Liceum
Ogólnokształcącego o profilu strażacko-ratowniczym,
humanistyczno-dziennikarskim, ogólnym i matematyczno-przyrodniczym (po gimnazjum i 8 klasie). Szczegóły
na plakatach i ulotkach.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po
porannej Mszy Świętej.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: śp.
Helena Ejsmont, lat 89 z ul. Chwaszczyńskiej oraz śp.
Jan Kublicki, lat 59 z ul. Marynarki Polskiej.
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