TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

10. Niedziela Zwykła - 5. czerwca 2016 roku (nr 45)
I czytanie 1 Krl 17, 17-24; II czytanie: Ga 1, 11-19; Ewangelia: Łk 7, 11-17.

CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE!
ŚDM WE FRANCJI (PARYŻ 1997)

Po ostatnich Światowych Dniach Młodzieży na Filipinach,
Jan Paweł II na kolejne miejsce spotkania młodych wybrał
Francję. Chociaż ten kraj niedawno obchodził jubileusz
1500-lecia chrztu, w Europie był symbolem kryzysu wiary.
Przygotowaniom do spotkania młodych towarzyszyło
wspomnienie trudnego pytania, które papież
zadał w Paryżu w 1985 roku: Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim
chrztem?. Spodziewano się, że niewiele osób
przyjmie zaproszenie papieża, jednak młodzi
ludzie i tym razem nie zawiedli, ponieważ przybyło więcej pielgrzymów niż się spodziewano.
Dowodem na to i jednocześnie świadectwem
wiary był 36-cio kilkometrowy łańcuch
młodych, którym pielgrzymi otoczyli cały Paryż.
Podczas spotkania Jan Paweł II wydobył
z młodych pytanie, które było postawione wiele
lat wcześniej: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?,
i powtórzył Jezusową odpowiedź: Chodźcie,
a zobaczycie. Papież skomentował te słowa
w ten sposób: W realizmie tego
zaskakującego spotkania [Jezusa z młodymi uczniami],
opisanego za pomocą kilku prostych słów, odnajdujemy początek każdej drogi wiary. To Jezus przejmuje
inicjatywę. Kiedy mamy do czynienia z Nim, pytanie
ulega zawsze odwróceniu: z pytających stajemy się
pytanymi, z poszukujących - poszukiwanymi. I taki
właśnie jest podstawowy wymiar tego spotkania: nie

mamy do czynienia z czymś, ale z Kimś Żyjącym.
Na pewno nowością dla wszystkich uczestników był czas
spędzony w diecezjach przed przyjazdem do Paryża. Dzięki
temu wszyscy spotkali się z żywym Kościołem oraz
dynamicznym i otwartym społeczeństwem. Jan Paweł II
kolejny raz pokazał, jak szczególnie ważni dla
niego są młodzi ludzie i wyraził za nich swoją
odpowiedzialność. Zwrócił uwagę na czas po
spotkaniu, ażeby nie zatrzymać się tylko na
doświadczeniu i uczuciach towarzyszących
ŚDM: Młodzi przyjaciele, wasza droga nie
kończy się tutaj. Czas nie zatrzymuje się
dzisiaj. Idźcie na drogi świata, na drogi
ludzkości, pozostając zjednoczeni w Kościele Chrystusa! Kontemplujcie nieustannie
chwałę i miłość Boga, a otrzymacie światło,
byście mogli budować cywilizację miłości
i pomagać ludziom dostrzegać świat przemieniony przez odwieczną mądrość
i miłość.
Nie da się ukryć, że rzeczywistość ŚDM często różni się
od przewidywań, czego potwierdzeniem jest spotkanie we
Francji. Spodziewana obojętność i chłód Paryża wobec
XII ŚDM przerodziła się w zainteresowanie i entuzjazm.
Do stolicy Francji przybyło ponad milion młodych, dzięki
czemu Paryż spostrzegł, że został odmłodzony. Przyczynił
się do tego w szczególny sposób Jan Paweł II - człowiek
o zawsze młodym sercu i spojrzeniu.
Barbara Majkowska

Parafialna pielgrzymka do Matemblewa
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O pielgrzymce
Na moją pierwszą od wielu lat pielgrzymkę poszłam
zupełnie bez zastanowienia. Kiedyś, jeszcze za czasów
studenckich, przeszłam całą trasę z Lublina do Częstochowy i byłam przekonana, że nigdy więcej nie wybiorę
się do Królowej Polski na piechotę.
Tego lata miałam zaplanowany na sierpień wyjazd do
Izraela, najbardziej ukochanego przeze mnie miejsca na
świecie. Bardzo długo i z wielką radością na to czekałam,
jednak w tym czasie w Ziemi Świętej zaostrzył się konflikt
żydowsko-palestyński i zrobiło się tam niezbyt bezpiecznie.
W ostatniej chwili odwołałam więc rezerwacje i… dwa
dni później byłam już w Bydgoszczy, na Fordonie, gdzie
dołączyłam do grupy pielgrzymów. Nie znałam prawie
nikogo i zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać po
pielgrzymowaniu.
Szybko przekonałam się, że w pieszym wędrowaniu najpiękniejsze jest
to, że nie trzeba o nic się troszczyć,
wystarczy tylko iść. Człowiek tak idzie
i idzie, i nie przejmuje się, ani co będzie
jadł, ani gdzie będzie spał. Donikąd się
nie spieszy, nie sprawdza co chwila
poczty, ani nie myśli, co jeszcze pilnego
ma tego dnia do zrobienia. Nagle ma
się bardzo dużo czasu, całe osiemnaście dni, jeśli ktoś wyrusza z Gdyni, tylko dla siebie.
Potrzeby fizyczne ograniczają się prawie do minimum.
I tak jest bardzo dobrze.
W tym sensie pielgrzymka nieco przypomina pustynię: to,
co mało istotne i niepotrzebne do przeżycia pozostaje gdzieś
bardzo daleko, jakby w innej rzeczywistości. Dzięki temu
można być ze sobą sam na sam, i to przez 24 godziny na
dobę. Na pielgrzymce nie można schować się przed sobą
samym za komórkę czy komputer, czy butelkę piwa. Trzeba
nauczyć się spędzać czas ze sobą, takim, jakim naprawdę
się jest.
Z tego powodu pielgrzymka duchowo wydaje się o wiele
większym wyzwaniem niż fizycznie. Przynajmniej takie jest
moje odczucie. Może ci, którzy od dziesięcioleci co roku
przemierzają pątniczy szlak, mają inne zdanie na ten temat.
Dla mnie jednak najtrudniejsze było duchowe ogołocenie,
a nie, jak się wcześniej spodziewałam, brak wygód czy
wiele godzin spędzonych na nogach. Tak właśnie się
czułam: całkowicie odarta z rzeczy nieważnych, które
jeszcze kilka dni wcześniej wydawały mi się niezbędne do
szczęścia.

Ponieważ w czasie, kiedy pokonywałam kolejne odcinki
pątniczej trasy, miałam być w Ziemi Świętej: podziwiać
wschód słońca nad Jerozolimą i zachwycać się przecudowną pustynią, starałam się znaleźć podobieństwa
między naszym pielgrzymowaniem na Jasną Górę,
a Ewangelią. Jezus przecież dużo wędrował. Wiele czasu
spędzał, chodząc od jednej miejscowości do drugiej.
Pielgrzymował też na święta do Jerozolimy. Towarzyszyły
Mu tłumy, które nic innego nie robiły, tylko szły za Nim
i słuchały Go, kiedy nauczał. Dwa tysiące lat później idea
pielgrzymowania pozostaje chyba taka sama: iść za
Jezusem i słuchać Jego słów.
Pielgrzymka ma swój rytm dnia, z codzienną Mszą św.,
różańcem, rozważaniem Ewangelii i konferencjami.

Spośród wszelkich cudów Bożych najbardziej spektakularne są wskrzeszenia. Można powiedzieć, że one
właśnie objawiają szczyt Bożej wszechmocy. Sam Jezus,
pokonując śmierć zmartwychwstaniem, ukazał pełnię
boskiej władzy. On o własnych siłach, zaś wszyscy przed
Nim wskrzeszeni zostali mocą Ducha Bożego, który
spoczywał na wybranych mężach Bożych. Niezależnie od

okoliczności, każde wskrzeszenie spotykało się z wylaniem
chwały Bożej i wzrostem wiary. Nikt tym faktom nie mógł
zaprzeczyć, choć próbowano je zakłamać lub zniszczyć.
Liturgia słowa podaje nam dzisiaj dwa przystające do siebie
obrazy biblijne. Pierwszy z nich przedstawia Eliasza,
proroka Bożego, który mieszka u wdowy i jej syna. Kobieta
i dziecko nie mają znikąd pomocy, gdyż brakuje w ich domu

Nauczanie Jezusa można jednak też usłyszeć w bardziej
niekonwencjonalny sposób: przez drobne niewygody, które
można znosić z uśmiechem, bo na pielgrzymce niewiele to
kosztuje, niespodziewany piękny widok, powiew pachnącego, letniego wiatru czy inne zdarzenia, które
w zwykłych okolicznościach nie wydałyby się niczym
szczególnym, a jednak na pielgrzymce stają się bardzo
cenną i piękną nauką o Bożej miłości do człowieka.
Podczas wędrówki zmysły wyostrzają się i zwraca się
uwagę na rzeczy, których w normalnych warunkach by
się nie zauważyło: życzliwość współpielgrzymów czy
gościnność gospodarzy.
Jedno jest pewne: po pielgrzymce już nic nigdy nie jest
takie samo. W tym również piesza wędrówka na Jasną
Górę przypomina wizytę w Ziemi Świętej: ani jednego ani
drugiego nie można nigdy do końca zapomnieć. I nie można
przestać tęsknić. W sercu, czy w oku, pozostaje ziarenko:
może piasku z pustyni, albo z polnej drogi, a może Słowa
Bożego, które nie daje spokoju. Ciągle czuję, że ono tam
siedzi, w miejscu, które jest we mnie najprawdziwsze. I
przypomina o zaproszeniu Jezusa: "Pójdź za Mną".

Światło Słowa - wskrzeszenie
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mężczyzny, a syn jest nieletni. Jedynym gwarantem ich
istnienia jest Eliasz i jego słowa. Wiemy, że podczas pobytu
u niej nauczał i wspierał ich w trudach znoszenia udręk
i głodu. Miał nawet swoje łóżko, czyli stał się domownikiem.
Jednak jego słowa nie były w pełni przyjęte przez wdowę,
która wyrzucając z siebie emocje po śmierci syna, wykrzykuje prorokowi brak sił w słuchaniu o sprawach Bożych,
kiedy tu i teraz dzieje się konkretna seria nieszczęść. Wtedy
Eliasz robi coś dziwnego. Bierze dziecko osobno od matki,
zanosi je na swoje łoże i modli się do Boga, ale w taki
sposób, aby wzbudzić w Nim litość. Można powiedzieć,
że nawet ucieka się do pewnego podstępu. Chce podejść
Boga słowem tak, aby wzbudzić w Nim ambicję, która
z kolei jakby "zmusi" Go do interwencji. Ciekawy to sposób
modlitwy, znany już z wypowiedzi Mojżesza (Lb 14,15n)
i z Psalmu 79. Owszem, jest to bardzo ludzkie podejście
i Boga traktuje jak człowieka, oddaje jednak prostotę i ufność ludzkiej duszy, a nawet pokazuje zażyłość z Bogiem
do tego stopnia, że jest traktowany jako partner w życiu.
Pokazuje też przy okazji stopień uniżenia się Boga, który
zgadza się na takie traktowanie siebie.
Co ciekawe - sposób takiej modlitwy znajduje posłuch
w sercu Boga. W gruncie rzeczy każdy cud (każdy sakrament, interwencja Boża, itp.) jest "z litości" Boga (ulituj
się nade mną, zmiłuj się nad nami). Osoby umarłe, które
miały zostać wskrzeszone nie miały już wiary, bo nie żyły.
Tylko litość Boga (lub konkretnie Syna Bożego) powodowała cud. To bardzo ważne wskazanie dla nas: tak się
modlić, aby wzbudzić litość Boga.
Eliasz dwukrotnie woła Boga błagając. Za pierwszym

razem chce poruszyć serce Boga przedstawiając błędne
zarzuty wobec Niego. Prorok wie, że Pan nie daje nieszczęścia, zna Go i wie, że jest dobry - żywi ich codziennie
niewyczerpaną oliwą z baryłki i mąką z dzbana. Ten sposób
mówienia w człowieku wzbudza ambicję: "Co?! Ja przecież
taki nie jestem! Zaraz to udowodnię!". Prorok liczy na taką reakcję Boga. Co ciekawe, po pierwszym wołaniu,
w którym przedstawia sytuację w jakiej znalazła się wdowa,
wykonuje gest prorocki: choć w pomieszczeniu był sam.
Robi dziwne rzeczy (trzykrotnie rozciąga się nad dzieckiem), po czym jeszcze raz woła do Boga już o konkretną
rzecz: o powrót duszy do dziecka. Eliasz nie traci pewności,
że Bóg go wysłuchuje. Efektem tego jest życie przywrócone dziecku, ale przede wszystkim życie wiary przywrócone
jego matce. Mieszkała z mężem Bożym pod jednym dachem, słuchała nauki o Bogu, doświadczała codziennie
Jego cudów, a nie wierzyła w Jego cudowną i pełną troski
opatrzność. Dopiero cud przekonał ją do wiary Panu.
W drugim obrazie z dzisiejszej liturgii Jezus czyni ten sam
gest. Z tym że miejsce wskrzeszenia jest inne - u Eliasza
działo się to na górze, w górnej izbie domu; zaś tu ma to
miejsce na ulicy, publicznie. Chrystus bierze świadków,
żeby otwarcie wskazać na siebie, jako na źródło mocy.
Nie czyni skomplikowanych gestów, a jedynie dotyka ciała
młodzieńca. Jezus jest powodowany litością do matki: Nie
miała dzięki komu żyć (wdowa), ani dla kogo żyć (osamotniona śmiercią). Chłopiec wrócił do życia i wszyscy to
widzieli. Dlatego Jezusa nazwano Wielkim Prorokiem,
a wieść o Nim rozeszła się wokoło. Taki był cel - miłość

ciąg dalszy na str. 4

ujawniła Boga pośród ludzi.
Jaką postawę proponuje nam dzisiejsze zestawienie tych
obrazów? Podpowie nam to św. Paweł, niezmordowanie
stawiający do pionu zabłąkanych Galatów. Apostoł Narodów dokonuje obrony swojego wizerunku - dokonuje
własnej apologii - wskazując na Chrystusa, który w głoszeniu Ewangelii jest najważniejszy. Jeśli Paweł może
o sobie powiedzieć, że jest wiernym Apostołem, to tylko
dlatego, że jest wierny niezmiennie temu samemu Jezusowi
i Jego Ewangelii. Nie zabiega o własne korzyści, nie promuje swojego imienia, nie depcze własnej przeszłości.

Paweł głosi miłosierdzie Boga, który go wybrał, oczyścił,
powołał i zjednoczył z gronem Dwunastu (Kościołem).
Należy więc przede wszystkim uznać pierwszeństwo
działania Boga we własnym życiu; uznać, że działa z litości
do człowieka grzesznego; uznać, że pozwala nam odzyskiwać życie wewnętrzne; wreszcie uznać, że pozwala
nam wzajemnie się tym życiem dzielić w duchu służby.
Cokolwiek Bóg nam czyni, pragnie naszego zaangażowania
w przepływ miłości. Kto nie służy bliźnim, ten stawia tamę
na rzece miłości Bożej. A chcemy przecież cały czas
w niej się zanurzać.
ks. Krystian Wilczyński
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Niedziela, 5 czerwca 2016 r.; 8.00 + Renata Bielecka w 2. rocznicę śmierci; 10.00 + Jan Jagodziński; 12.00 + Władysław
Milewicz; 18.30 + Zdzisław w 2. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 6 czerwca; 7.30 + Jan Jagodziński; 18.00 - Helena Hartman z okazji ur.; o błogosławieństwo dla rodziny
Wtorek, 7 czerwca; 7.30 + Anna i Ignacy Gulbiccy, +z rodziny; 18.00 + Jan Jagodziński
Środa, 8 czerwca - Świętej Jadwigi Królowej; 7.30 - Irena i Józef w 59. rocznicę ślubu; 18.00 - Monika i Marcin
w 3. rocznicę ślubu;
Czwartek, 9 czerwca; 7.30 + syn Marcin; 18.00 + Małgorzata z okazji urodzin i imienin;
Piątek, 10 czerwca - Błogosławionego Bogumiła; 7.30 + Janina Welker w m-c po pogrzebie; 18.00 + Kazimierz Śliwa;
Sobota, 11 czerwca - Świętego Barnaby Apostoła; 7.30 + Teresa ; 18.00 +Edmund w 12. roczn.icę śmierci; rodzice
i dziadkowie z obojga stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

5 czerwca w Watykanie odbędzie się kanonizacja bł. ojca
Stanisława Papczyńskiego (1631 - 1701). Przyszły święty był założycielem pierwszego powstałego na ziemiach polskich zakonu
męskiego, mianowicie marianów. Ten żyjący w XVII w. zakonnik
oprócz szerzenia czci tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny otaczał szczególną troską modlitewną
odchodzących z tego świata, dusze czyśćcowe, jak również
ubogich i społecznie pokrzywdzonych. Był spowiednikiem m.in.
króla Jana III Sobieskiego. Ojciec Papczyński jest patronem dzieci
nienarodzonych i rodziców pragnących potomstwa.

1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa
uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
2. Dzisiaj przypada Święto Dziękczynienia. Przy kościele zbiórka na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
4. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.
5. W czwartek po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami.
6. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 10.30 w kościele. Zapraszamy nowych chłopców do służby
ministranckiej.
7. Rekolekcje "Od przemocy do życia w obfitości", których głównym tematem będzie przemoc w rodzinie, odbędą się
w dn. 9 - 12 czerwca w kościele św. Barbary przy ul. Długie Ogrody 19. Szczegóły na plakatach.
8. Uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego odbędzie się w kościele w Brzeźnie w sobotę o godz. 12.00. Nastąpi
również wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego z Lwowa, wieloletniego
sekretarza naszego papieża.
9. Grupa 20 osób ze wspólnoty młodzieżowej naszej parafii przygotowuje się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Ze względu na wysokie koszty organizacyjne zwracamy się do naszych parafian o wsparcie. W przyszłą
niedzielę będziemy mogli złożyć ofiarę do puszek na ten cel.
10. Planujemy zorganizowanie festynu parafialnego w niedzielę, 19 czerwca. Dlatego prosimy o przynoszenie fantów,
które posłużą do przygotowania loterii. Można je składać w zakrystii lub biurze parafialnym.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
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

