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MIŁOŚĆ DLA OCZYSZCZENIA - O MODLITWIE I ODPUSTACH ZA ZMARŁYCH
Pierwsze osiem dni listopada jest w Kościele czasem
modlitwy za zmarłych. Ktoś mógłby się jednak zastanowić
- jaki sens ma modlitwa za tych, którzy odeszli już na tamtą
stronę? Kluczowe znaczenie ma tutaj nauka Kościoła na
temat czyśćca. Niekiedy może ona się nam wydawać nieco
niewiarygodna, jeśli wyobrażamy sobie, że czyściec jest
jakąś mityczną pieczarą, do której wtrącane są dusze, aby
tam cierpieć męki. Tymczasem warto rozpatrzyć tę kwestię
od strony duchowej - wówczas zrozumiemy, że czyściec
nie jest miejscem przetrzymywania wiernych w zaświatach
wymyślonym na kościelne potrzeby, ale po prostu
wyjaśnieniem relacji pomiędzy Bożym miłosierdziem i sprawiedliwością - stanem duszy. Katechizm definiuje ten stan
w następujący sposób: "Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni,
chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia,
przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość
konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe
oczyszczenie wybranych Kościół nazywa czyśćcem"
(KKK 1030,1031). W swoim wielkim miłosierdziu Bóg chce
wprowadzić do raju jak najwięcej dusz, o ile one same
będą otwarte na Jego miłosierną Miłość. Zbawienie nie
dotyczy tylko osób doskonałych (inaczej pewnie mało kto
mógłby go dostąpić), ale również tych, które za życia nie
zdołały do końca się oczyścić z pewnych grzechów lub
zadośćuczynić za popełnione zło. To zatem wielka nadzieja,
że również po śmierci Pan Bóg może dać jeszcze szansę
na to ostateczne "obmycie się" przed wejściem do wiecznej
szczęśliwości. A na czym właściwie ono polega? Myślę,
że można to porównać do różnych trudnych doświadczeń
w naszym życiu. Jeśli patrzymy na nie z perspektywy czasu
niekiedy widać, ile nas one nauczyły, jak staliśmy się dzięki

nim mądrzejsi. W chwili jednak, gdy takie wydarzenia się
dzieją, nie jest to nic przyjemnego. Odkażenie rany wodą
utlenioną szczypie, ale wiemy, że takie działanie ma sens.
Stąd też zapewne mówimy o "mękach czyśćcowych" lub
"duszach w czyśćcu cierpiących". Cierpienia nie należy
kojarzyć tu ze smażeniem we wrzącym kotle albo innymi
tego typu mitycznymi torturami. Dla zbawionej duszy
strasznym cierpieniem jest to, że jeszcze nie może mieć
pełnej łączności z Bogiem, którego poznała, gdyż są w niej
palące miejsca, które Bogu są obce. Owo cierpienie czyni
zadość Bożej sprawiedliwości, o której wspomniałem na
początku. Każdy grzech domaga się jakieś sprawiedliwej
odpowiedzi - kary. Nawet jeśli wina została odpuszczona,
to nie zmienia to faktu, że zło już się dokonało i ma swoje
skutki - choćby tylko w zranionym przez grzech myśleniu.
Wierzymy, że Bóg nie chce nas karać adekwatnie do
całego ogromu zła, które było naszym udziałem. Kara ta
jest raczej niewspółmiernie mała (Księga Mądrości mówi
o "nieznacznym skarceniu") i służy oczyszczeniu człowieka,
a nie jakiemuś ślepemu odwetowi. Warto też zauważyć,
że właściwie przeżyte cierpienia i trudy w tym życiu też
mogą służyć naszemu oczyszczeniu - być może dlatego
właśnie są łaską, że oszczędzą nam konieczności oczyszczenia po śmierci.
Sensem modlitwy za zmarłych jest zatem chęć pomocy
zmarłym, aby mogli jak najszybciej się oczyścić i całkowicie
odpocząć w Bogu. To uczynek miłosierdzia względem nich,
podobnie zresztą jak modlitwa za żywych. To nie wypowiadanie jakichś formuł, a miłość, którą przez to okazujemy,
w przedziwny sposób jest w stanie pomóc także i w tamtym
świecie. Tradycja modlitwy za zmarłych wynika z Pisma
Świętego. W Drugiej Księdze Machabejskiej czytamy, jak

Juda Machabeusz złożył ofiarę przebłagalną za zabitych
żołnierzy, którzy przed bitwą zgrzeszyli. Oznacza to, że już
przed Chrystusem wierzono, że od takiej ofiary może coś
zależeć, że los tych zmarłych nie jest do końca rozstrzygnięty. Tam po drugiej stronie nie można już nic uczynić.
My, żyjący, możemy jednak coś ofiarować, niejako w zastępstwie tych zmarłych. Możemy opłacić czyjś rachunek.
Postępujemy w ten sposób na wzór Chrystusa, który również ofiarował swoje życie w zastępstwie nas. Dlatego
też piękną sprawą jest Msza święta, czyli Ofiara Chrystusa,
za zmarłych. Kościół zachęca również do jałmużny czy
dzieł pokutnych w intencji zmarłych. Możemy im także
podarować odpusty. Kościół, mocą władzy danej mu przez
Jezusa ("cokolwiek rozwiążesz na Ziemi będzie rozwiązane

w Niebie"), ustalił, że możliwe jest odpuszczenie kar,
o których była mowa wyżej, po spełnieniu określonych
warunków.
W dniach 1-8 listopada jest to pobożne nawiedzenie
cmentarza i modlitwa za zmarłych, a ponadto stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego (nie trzeba ich koniecznie znać), a także wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Żeby to wykonać
potrzeba podjąć pewne starania. Wierzymy, że Bóg łaskawym okiem spojrzy na te wysiłki i nasza ofiara miłości
pomoże zmarłym - naszym bliskim lub innym - dokończyć
swojego oczyszczenia. Wykorzystajmy dobrze czas
modlitwy za zmarłych!
Damian Zelewski
Inspirowane artykułem Andrzeja Macury, wiara.pl

Krzesło Mojżesza
Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie
i faryzeusze. (Mt 23,2)
Przed Bogiem się nie zasiada. Do Boga się przychodzi.
Jezus krytykuje uczonych w Piśmie i faryzeuszów za to,
że sami uznali siebie godnymi interpretowania Bożego
Słowa. Zasiedli na katedrze Mojżeszowej, przywłaszczając
sobie prawo do przemawiania w imieniu Boga. A przecież
kto jest godzien „wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć?”
Jedynie Baranek, który „został zabity i nabył Bogu krwią
swoją” wszystkich ludzi (Ap 5,9). Tylko On jeden jest
Słowem, które Ciałem się stało. On jeden ucieleśnia Boże
Słowo i odkrywa jego głębię i prawdę. „A swoi Go nie
przyjęli” (J 1,11). Nie zeszli z katedry, by ustąpić miejsca
prawdziwemu Słowu.
Przed Bogiem się nie zasiada. Do Boga się przychodzi.
Mojżesz nie miał żadnego krzesła (cathedra z greckiego

to krzesło), na którym by zasiadał, żeby rozmawiać
z Bogiem, twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem
(Wj 33,11). Stawał przed Nim na gołej ziemi, zdejmując
sandały, gdyż miejsce spotkania ze Stwórcą było święte
(Wj 3,5). I szedł wszędzie, dokąd go Pan prowadził na
spotkanie ze sobą. Podobnie jak Abraham, jak Jakub, jak
Eliasz, jak święty Paweł: oni byli ciągle w drodze, podążając
śladami Boga. Szukali Go, a On dawał im się znaleźć.
Kto zasiada na zaszczytnym miejscu, w poczuciu własnej
godności, nie potrzebuje Boga. A kto Go nie potrzebuje,
ten Go nigdy nie pozna. Jeśli dajemy się wyprowadzić:
„Lech lecha” (Rdz 12,1), jak Abraham – wyjdziemy dla
siebie, dla własnego dobra, wtedy mamy szansę spotkać
Tego, za Którym tęskni nasza dusza. Dlatego pielgrzymki
są tak cudownym czasem, choć logicznie nie ma to żadnego
uzasadnienia: tam nie ma katedr do zasiadania, idzie się
cały dzień i odpoczywa na gołej ziemi.
I w ten sposób zbliża się do Boga.
Jezus też był ciągle w drodze:
przebywał na pustyni, obchodził miasta
i wioski, aż wreszcie wybrał się w tę
ostatnią podróż, do Jerozolimy, na
Paschę Pasch. Nigdy też przed swoim
Ojcem nie zasiadał na katedrze. Modlił
się do Boga na kolanach, nieraz całą
noc w samotności. On, Syn jedyny
i umiłowany! A teraz my, jak my
moglibyśmy zasiadać, skoro On zawisł
dla nas na krzyżu? Rozciągnął szeroko
ręce, by objąć wszystkich, którzy do
Niego przychodzą. Trzeba więc nam
wstać i pójść. Do Niego.
Joanna Czech

ŚWIATŁO SŁOWA
Liturgia słowa zawsze wymaga głębszej lektury. Pierwszą
warstwą czytań jest nagana kapłanów, uczonych w Piśmie
i całej grupy tzw. pasterzy, którzy zamiast prowadzić lud
Boży, prowadzą "swój lud" i to swoimi sposobami. Ta
pierwsza powierzchowna warstwa pewnie i niejednemu
z kapłanów Nowego Przymierza, powinna posłużyć do
rachunku sumienia.

My wejdziemy głębiej w myśl Bożą: z Bożymi pragnieniami,
z Bożym gniewem na omijanie miłości, z Bożymi
wskazówkami do odczytania. Aby to lepiej pojąć ustawimy
czytania w sposób chronologiczny: pierwsze, Ewangelia,
drugie.
Prorok Malachiasz żył w czasie nie łatwym dla Izraela.
Mija kolejne dziesięciolecie po powrocie z wygnania.

Społeczność ciągle na nowo się organizuje, 3-4 pokolenie
powygnaniowe nie zna Boga, ani Jego woli, patrzy na
sprawy materialne, przejmuje się dobrym urządzeniem się
na swojej ziemi. Zapominają o tradycji, o przodkach,
wreszcie o tym, że to Bóg jest ich Ojcem. O tych sprawach
mieli pouczać przede wszystkim kapłani strzegący tej
wiedzy. Tymczasem oni sami, pasterze tylko-z-nazwy,
gubią siebie i gubią lud Boży. Bóg karci ich i słusznie
obwinia za liczne zaniedbania.
Taki stan rzeczy, z okresami lepszymi i gorszymi, trwał
do czasów Jezusa. Właśnie dlatego dziś słyszymy Jego
naukę o tych, którzy zasiedli na katedrze Mojżesza i choć
powołują się na święte Prawo, to sami go nie wypełniają.
Jezus pokazując ich pozerstwo i umiejętne tworzenie
pozorów pobożności, uczy jednocześnie swoich uczniów
prawdziwej woli Bożej. W końcu to On - Przedwieczny
Boży Syn, wraz z Ojcem i Duchem Świętym - jest Autorem
tego Prawa. Nauka Jezusa zostaje przyjęta przez Apostołów, czego dowodem jest świadectwo św. Pawła,
piszącego do Tesaloniczan: a) Jezus poucza, żeby nie kazać
nazywać się rabbi-nauczycielu. Kapłani Nowego Testamentu są nimi tylko dlatego, że mają łączność z Jezusem
- Jednym i Wiecznym Kapłanem (i tylko wtedy). Paweł
pisze, że dziękuje Bogu za wiarę Tesaloniczan - dziękuje
Bogu, bo do Niego należą Tesaloniczanie. b) Dalej, Jezus
poucza, że wszyscy są braćmi i mają jednego Ojca - dlatego
nie ma większych i mniejszych, ważniejszych i mniej

ważnych, lepszych i gorszych chrześcijan - wszyscy są
równi. Św. Paweł pracował na swoje utrzymanie i nie kazał
sobie usługiwać. To czyniło jego głoszenie wiarygodnym.
A Tesaloniczanie to zrozumieli, bo przyjęli słowo przez niego
głoszone nie jako słowo ludzkie, ale właśnie jako słowo
Boże. c) Wreszcie Jezus mówi o wzajemnej służbie, która
szczytem miłości czyni uniżenie. Św. Paweł pisze o takim
stopniu swojej służby, w którym chcieli ukazać nie tylko
Ewangelię Bożą, ale nadto i swoje życie oddać (nie ma
większej miłości od tej).
Widzimy więc ewolucję miłości wewnątrz Kościoła. Jak
Jezus przez pokolenia przywraca porządek zamierzenia
Bożego, żeby uczynić jeden Lud braci i sióstr, którzy będą
miłować się z najwyższą szlachetnością i szczytem możliwości człowieka. Powołana do tego wspólnota Kościoła
jest Ciałem Mistycznym Jezusa, a On jest Głową. Członki
ciała, mimo że są różne i liczne, tworzą jedno ciało i są
potrzebne - każdy dokładnie tam, gdzie się znajduje. Ciało
nie ma wielu głów, ale jedną, która nim kieruje. Chrystus
jest jeden, a my w niego włączeni. Każdy ze swoim
charyzmatem - darem dla służby wspólnocie. W powiązaniu
z zeszłotygodniową myślą Bożą (być naczyniem dla miłości
Bożej, z którego będą pili inni), potrzeba dziś odkryć gdzie
każdy z nas ma wylewać miłość Bożą i w jaki sposób ma
się to dokonywać, tak żeby ani jedna kropla się nie
zmarnowała.
ks. Krystian Wilczyński

ŚWIĘTY MARCIN Z TOURS - "IKONA MIŁOŚCI BLIŹNIEGO"
11 listopada to dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również wspomnienie św. Marcina. Urodził się
on około 316 roku na terenie dzisiejszych Węgier w pogańskiej rodzinie. W wieku 15 lat rozpoczął służbę wojskową,
podczas której miało miejsce przełomowe dla niego wydarzenie. Gdy jako żołnierz jechał z rodzinnych stron na
służbę, to zobaczył żebraka proszącego o jałmużnę. Marcin
nie miał ani pieniędzy, ani jedzenia, ale widok tego proszącego o chleb człowieka tak go poruszył, że odciął mieczem
połowę swojego żołnierskiego płaszcza i podarował mu.
Następnej nocy we śnie zobaczył z tą odciętą częścią płaszcza Chrystusa, który miał powiedzieć do zgromadzonych
wokół aniołów: "To Marcin zdążający do chrztu okrył mnie
swoim płaszczem". Pod wpływem tego niezwykłego zdarzenia postanowił przyjąć chrzest i zrezygnować ze służby
wojskowej. Zaczął prowadzić także pustelnicze życie i spełnił swoje marzenie o nawróceniu rodziców. Założył pierwszy klasztor w Galii, a 10 lat później wbrew swojej woli
został wybrany na biskupa Tours. Nie przestał jednak prowadzić mniszego życia, ale skutecznie łączył je z pracą
misyjną. Współczesny mu hagiograf - Sulpicjusz Sewer
- napisał o nim wielkie dzieło, w którym wspomina o cudach
wymodlonych przez św. Marcina i nawróconych poganach.
W sposób poruszający opisuje także jego chwile odchodzenia do wieczności: "Nagle zaczął opadać z sił. Zwołał więc
braci i oświadczył, że chwila jego śmierci jest blisko.
Wtedy to żałość i płacz ogarnęły wszystkich i wszyscy
wśród łez wołali jednogłośnie: "Dlaczego nas opuszczasz,
ojcze? Komu zostawiasz nas strapionych? Do twej owczarni wtargną wilki drapieżne; skoro zabraknie pasterza,
któż nas obroni przed ich atakami? Wiemy, że pragniesz

być z Chrystusem, ale twoja nagroda jest pewna i nie
zmniejszy się na skutek zwłoki; ulituj się raczej nad tymi,
których pozostawiasz". Wtedy Marcin, wzruszony łzami
- ponieważ zawsze był zjednoczony z Panem przez
serdeczne miłosierdzie - zapłakał, i zwróciwszy się do Pana,
tyle tylko odpowiedział płaczącym: "Panie, jeśli jeszcze
potrzebny jestem Twemu ludowi, nie wzbraniam się przed
pracą. Niech się dzieje wola Twoja". Św. Marcin zmarł
8-go listopada 397 roku, a został pochowany 11 listopada.
Dziś jest patronem między innymi Francji, żołnierzy
i podróżników.
Co ciekawe, z osobą św. Marcina związane są różne
tradycje i zwyczaje. Na przykład w Niemczech urządzane
są pochody dzieci z "lampami św. Marcina", którym towarzyszy rycerz mający na sobie płaszcz przypominający
o miłosiernej postawie Świętego. Z obchodami wspomnienia Biskupa z Tours kojarzy się także "gęś św. Marcina"
- tradycyjna, pieczona potrawa. Zwyczaj ten jest związany
z legendą, że gdy Marcin nie chciał przyjąć urzędu
biskupiego ukrył się do klasztornej szopy, gdzie znajdujące
się gęsi zdradziły jego obecność. Na koniec nie można nie
wspomnieć o naszej polskiej, słodkiej tradycji. Na "Dzień
Św. Marcina" wypiekane są pyszne, wyjątkowe rogale,
tak zwane "rogale marcińskie" wypełnione nadzieniem
z białym makiem, rodzynkami, orzechami i migdałami.
Zaczęło się od Poznania, ale te smakołyki można znaleźć
w naszych, miejscowych cukierniach, a nawet upiec
samemu. "Marcinki" po raz pierwszy zostały upieczone
w 1891 roku przez jednego z poznańskich piekarzy i były
rozdawane po Mszy świętej odpustowej przy Kościele
Barbara Majkowska
św. Marcina w Poznaniu.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 6 listopada; 7.30 + Kazimierz w 13. rocznicę śmierci; 18.00+ z rodzin Zaczkowskich i Giemzów
Wtorek, 7 listopada; 7.30 + w czyśćcu; 18.00 + rodzice: Elżbieta i Robert, siostra Bogumiła i brat Leon
Środa, 8 listopada; 7.30 + mąż Julian, +z rodziny; 18.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny
Czwartek, 9 listopada - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 7.30 - w intencji Daniela z okazji 40-tych urodzin;
18.00 + Teresa Kublicka w m-c po pogrzebie
Piątek, 10 listopada - Świętego Leona; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Jerzy, Benedykt, Ryszard, +z rodziny
Sobota, 11 listopada - Świętego Marcina - Święto Niepodległości; 7.30 + rodzice z obu stron, mąż Ryszard; 18.00 + mąż Benedykt,
Ewa, Helena, Teresa, Dorota, Zofia
Niedziela, 12 listopada - 32. Niedziela Zwykła; 8.00 + z rodzin Złotek i Korpaczewskich; 10.00 - o błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Sylwii i Klaudiusza; 12.00 + Piotr i Jakub; 18.30 - w intencji Macieja z okazji 42. rocznicy urodzin - o potrzebne łaski i dary
Ducha Świętego

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej
modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
2. Spośród różnych tegorocznych remontów czy inwestycji, renowacja naszych organów, stanowi zadanie najdroższe
oraz wymagające najwięcej czasu. Według umowy, zakończenie prac planowane jest na marzec 2018 roku. Firma
"Sztuba", która realizuje remont, wyceniła go na 50 000 złotych. Dlatego też postanowiliśmy wydrukować cegiełki
o różnych nominałach, które członkowie rady parafialnej będą rozprowadzać dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę, przy
wyjściu z kościoła. Za wszystkie ofiary, również te, które już zostały złożone na ten cel, serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać!
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
5. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty "Ucho Igielne" w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 17.00.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy nowych chłopców
do włączenia się w służbę ministrancką.
8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy św.
Zmarła nasza parafianka śp. Teresa Osiej, lat 85, zam. przy ul. Reja. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
P rz e d n am i k o le j ny Świ ą teczny
Kiermasz Dobroczynny, do którego
pragniemy włączyć się poprzez nasze
zaangażowanie w przygotowanie
różnorakich świątecznych drobiazgów.
Jak co roku chcemy przekazać na tę
akcję własnoręcznie upieczone i przygotowane pierniczki. Odszukajcie
przepis, zróbcie zakupy potrzebnych
produktów, poproście bliskich o pomoc
i do dzieła!
Upieczone pierniki proszę przynosić
do zakrystii. Najlepiej dostarczyć
je w kartonowych pudełkach. Nasze
wypieki zbieramy do 3 grudnia, aby pięknie je przyozdobić i opakować
tak, by były gotowe na Świąteczny Kiermasz .
Nie czekajcie do ostatniej chwili, bo piernik im starszy tym lepszy!
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

