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Kobieta - Korona Stworzenia

Pamiętacie początek Księgi Rodzaju? Bóg stwarza świat,
każdego dnia tworzy coraz bardziej skomplikowane
i piękniejsze dzieła. Aż nadchodzi dzień szósty. Pojawia
się Adam, obraz Boga - triumf Jego pracy. Mimo to
Stwórca mówi, że czegoś jeszcze brakuje. I wtedy z żebra
Adama buduje kobietę. To ona właśnie jest finalnym
dziełem Mistrza…
Ten cudowny, wspaniały świat bez kobiety nie byłby
doskonały. Kobieta w swoim pięknie jest odzwierciedleniem Bożego Serca. Dopiero gdy pojawia się Ewa,
autor natchniony Księgi Rodzaju napisał, że Bóg stworzył
mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo
i zlecił im misję, którą mają wypełniać razem (Rdz 1,26-28).
Kobieta staje się zatem niezbędna, i nie jest w żadnym
razie pomocą czy towarzyszką dla mężczyzny, ale jest tą,
która go wspiera gdy mężczyzna rozpaczliwie potrzebuje
pomocy (tak fragment Rdz 2,18 tłumaczy hebrajski uczony
- Robert Alter).
Wszystko byłoby proste i łatwe gdyby nie pojawił się
Lucyfer. Czy zastanawialiście skąd pochodzi nienawiść
do kobiet na świecie? Przemoc seksualna, miliony dziewczynek sprzedawanych co roku do domów publicznych,
kaleczenie narządów płciowych to tylko kilka przykładów
deptania godności kobiety. W hinduizmie kobieta jest mniej
warta niż krowa, w islamie kobieta potrzebuje trzech
mężczyzn do potwierdzenia swojego zeznania. Można
mnożyć przysłowia, przykłady, które brutalnie atakują
kobiecość. Sprawa jest oczywista, to szatan tak zawzięcie
atakuje Ewę. Ewa znaczy "ta która daje życie". Kobieta,
która jest ucieleśnieniem piękna Boga i wnosi życie do

świata jest właśnie centrum ataku szatana,
odwiecznego mordercy, który sieje zniszczenie na
ziemi z nienawiścią psychopaty.
Wiele kobiet przeżywa różne depresje, załamania
nerwowe. Wiele kobiet żyje z poczuciem winy,
że to co je spotyka jest tym na co sobie zasłużyły. Uważają,
że gdyby były ładniejsze, sprytniejsze to nie byłyby
krzywdzone. Ale w świetle tego co przeczytaliście powyżej
okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Te wszystkie przykre
rzeczy zdarzają się ponieważ jesteście (Wy kobiety)
wspaniałe! Jak pisze Stasi Eldredge w swojej książce "Zdarzają się ponieważ kobiety stanowią ogromne zagrożenie
dla królestwa ciemności. Ponieważ wyjątkowo wnoszą
chwałę Boga do świata. Są nienawidzone z powodu
swojego piękna i siły".
Niedawno czytaliśmy jak szatan kusił Chrystusa. Kilka
tysięcy lat wcześniej szatan kusił Ewę. Kobieta w krótkim
czasie została przekonana, że Bóg przed nią coś ukrywa.
To był początek naszej ludzkiej tragedii, ale gdzie wtedy
był Adam? Otóż Adam stał obok Ewy i nie zrobił nic aby ją
ratować. Jakże często na co dzień jesteśmy świadkami
podobnej historii. Mężczyzna gdy jest najbardziej potrzebny
kobiecie znika, nie walczy… Zmieńmy to, nie powielajmy
błędu pierwszego rodzica. Walczmy o nasze kobiety,
bądźmy przy nich. Nie dajmy szatanowi szansy na kolejne
dewastacje piękna, na niszczenie kobiecości…
"Tatusiu czy jestem śliczna?" pyta córeczka swojego ojca.
"Tak, kochanie; jesteś moją księżniczką". Często potrzeba
tak niewiele…

Janusz Szwoch; tekst inspirowany książką:
J. & S. Eldredge "Urzekająca", którą polecam!

Wszystkim kobietom z okazji przypadającego święta życzymy, by z Bożą pomocą odkrywały życie
do jakiego zostały stworzone, by miały przy sobie swojego bohatera i by niezmiennie były urzekające.
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Liturgia dzisiejsza zawiera kilka przykładów przejść.
Istotnie wpisuje się w drogę codzienności, gdzie każdy
z nas ciągle przechodzi z jednego stanu do drugiego,
z jednego miejsca do innego, z danej chwili do innej. Zatem
czas i ruch stanowią pewną jedność. Wszystko podlega
przemianom. Istotnie starożytni tak pojmowali ruch. Był
on dla nich przechodzeniem z punktu A do punktu B,
w określonym czasie.
Człowiek został powołany do ruchu od samego początku
swojego istnienia. Miał zajmować się ziemią, czynić ją sobie
poddaną i rozmnażać się, czyli przymnażać życia na ziemi.
Nawet po pierwszym grzechu Bóg wypędził ludzi z Raju,
co stanowiło ruch przeciwny do Boga - grzech bowiem

jest odejściem od Boga. Całość naszej ziemskiej drogi jest
aktywnym szukaniem właściwego kierunku ruchu: do Boga.
Zapowiedzi tego ostatecznego powrotu do Ojca są licznie
rozsiane po Starym Testamencie. Dziś karmimy się jedną
z nich.
Pierwsze czytanie przenosi nas do kulminacyjnego
momentu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów do Ziemi
Obiecanej. Oto nareszcie, po przejściu Jordanu wchodzą
do Kanaanu i obejmują tę ziemię na własność. Obietnica
Boża wypełnia się, choć przez grzechy ludu dzieje się to
dopiero po tak długim czasie. Jozue i lud korzystają z owoców tej ziemi, co jest potwierdzeniem własności. Odtąd
ustaje manna - pokarm na drogę, gdyż Pan dał prawdziwy

pokarm, pożywienie obiecane. Możemy tylko wyobrażać
sobie radość tych, którzy nie znali niczego poza pustynią.
Bowiem ich rodzice dokończyli życia na pustyni, zgodnie
z karą za ich grzechy. Tym, który został z tamtych czasów
jest Jozue (por. Pwt 1,38). O radości tej opowiada Psalm:
mówiący w nim wychwalają Boga, że dał im łaskę uciechy
wypełnieniem Obietnicy dojścia do celu tułaczki.
Słusznie wydaje się naszym sercom, że to wydarzenie jest
typem i zapowiedzią czegoś znacznie większego. Pismo
Święte czytamy w "kluczu Jezusa Chrystusa". Otóż Jozue
to imię, które po hebrajsku brzmi tak samo jak imię Jezus,
a znaczy "Bóg zbawia". Istotnie Jozue zbawił lud wprowadzając go do Ziemi Obietnic Boga. Ale dopiero Jezus
Chrystus jest Zbawicielem ludzi - Ten, który wyprowadza
nas z grzechu, niepewności i błądzenia, do Niebieskiej
Ojczyzny. Karmi nas na drodze swoim świętym Ciałem,
które zapowiadane było przez mannę. Dzięki temu Pokarmowi nie ustajemy w drodze do celu. Jordan, podobnie jak
kiedyś Morze Czerwone, jest symbolem granicy zła i dobra.
Zarówno z Egiptu, jak i z obcej ziemi wyprowadził swój lud
sam Jezus. Tam był w obłoku i słupie ognistym, tu w postaci
Jozuego. On idzie na czele swojego ludu i przeprowadza
go przez wodę, ku krainie wiecznej szczęśliwości. Grzech
zostaje w wodach, a życie w nich płynące napełnia
Duchem Świętym wiernych Bogu. Jest to jasny obraz
i zapowiedź chrztu świętego - naszego zanurzenia w Paschę
Chrystusa.
Jozue dziś ucztuje ze swoim wyzwolonym ludem. To znak
Eucharystii - uczty miłości, która jest Nowym Przymierzem.
Ta sama uczta jest obrazem Nieba. Mamy sposobność już
w niej uczestniczyć w liturgii - tu pod osłoną znaków i
symboli, a po przejściu do Nieba "Twarzą w twarz".
Taki cel zapowiada czytanie starotestamentowe. Jednak
dopóki jesteśmy w drodze "jesteśmy pielgrzymami z daleka
od Pana" (2 Kor 5,6). Potrzeba nam ciągłego ruchu nawracania się ku Bogu. Uznawania swojej grzeszności, marności
i niewystarczalności. Św. Paweł przypomina nam dzisiaj
o znaczeniu pojednania. Ono powinno być konsekwencją
przebaczenia. Kiedy, dzięki miłości Chrystusa, uda się nam
oddalić wszelki osąd wobec bliźniego i darować mu w swoim sercu winę; wtedy może dojść do aktywowania Przymierza Chrystusa pomiędzy chrześcijanami. Nie podobna, żeby
dwie osoby obmyte w tym samym Źródle, zanurzone w tej
samej Krwi Chrystusa, ukochane przez Boga w taki sam
sposób, miały różnić się noszeniem urazów i przewinień
wobec siebie. Dlatego Apostoł prosi usilnie swoje korynckie
dzieci o pojednanie się z Bogiem, na wzór pojednania
dokonanego przez Syna Bożego.
Wszystko to zmierza do przypowieści "O synu marnotrawnym", którą lepiej nazwać "O miłosiernym Ojcu", lub
- jak proponuje Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu, t. 1
- "O dwóch braciach". W tej wymyślonej przez Jezusa
opowieści zawiera się obraz naszego osobistego przejścia.
Każdy z nas powinien odnaleźć się w którymś z braci. Obaj
bowiem przechodzą pewną przemianę.
Zwykle uwaga czytelnika skupia się na tym młodszym,
który roztrwonił majątek i powrócił, powodowany zwykłym
głodem. Jego historia jest jasna. Ciekawe jest jednak spojrzenie na starszego brata, który pozornie wydaje się lepszy,

gdy się jednak przyjrzeć mu bliżej, okazuje się, że on
- choć pod jednym dachem - sercem był bardzo daleko od
swojego Ojca.
Obu braciom Ojciec urządza drogę paschy, choć starszy
pogardził młodszym przywróconym do łask tak, iż nie
nazwał go "swoim bratem". Ukryty w ojcu Bóg objawia
się jako Pedagog, stały w swojej postawie, ciągle obecny
w domu; a jednak aktywny w prowadzeniu duchowym
swoich synów. Młodszy wracając kierował się przyziemnymi pobudkami - poczuł się głodny. Wcale nie wracał z powodu żalu z utraconej miłości swojego Ojca. Ułożywszy
wiersz, żeby dobrze się sprzedać i poruszyć ojcowskie
serce, szedł z nim na ustach. Kiedy dochodził do domu,
Ojciec zaskoczył go swoim zachowaniem. Wbrew temu,
czego należałoby się spodziewać, Ojciec nie siedział w domu i nie czekał na ukorzenie się syna, ale wybiegł i rzucił
się mu na szyję. On pierwszy okazał miłość, bo w Bogu
nie ma zmiany - ani na moment nie przestał kochać. Nie
dał powiedzieć całego wiersza synowi, lecz natychmiast
objawił mu całą swoją otwartość serca i uhonorował najbardziej szlachetnymi rzeczami. O ciągłym czekaniu Ojca
świadczy to, że pierwszy dostrzegł syna - czekał każdego
dnia na jego powrót. Dodatkowo w pewnym sensie Ojciec
wierzył w jego powrót, gdyż utuczył na tę okazję ciele.
Gdyby się nie spodziewał, to wziąłby "najlepsze" albo
"tuczne" cielę, a tu czytamy "utuczone". Uczta, zabawa
i cała ta atmosfera stały się dopiero jego dojściem do Ziemi
Obiecanej, ale w swoim sercu. Zadziwienie miłosierdziem
Ojca sprawiło, że już nie z głodu, ale ze szczerego serca
prawdziwie dotarł do Domu Ojca. A starszy brat? Jaka
pascha była przewidziana dla niego?
Starszy brat nigdzie nie wychodził. Można
powiedzieć, że w sercu był niewolnikiem swojego Ojca. Z
tym, że Ojciec nigdy go nie zniewolił. To on sam widział w
Ojcu kogoś srogiego, dbającego wyłącznie o przestrzeganie
praw i zakazów. Na to powołuje się krzycząc do Ojca z
niezadowoleniem. Ten syn jest obrazem niedojrzałej relacji
do Boga, która opiera się na suchej zadaniowości. Miłość
nie jest w nim wyrobiona do tego stopnia, w którym można
by mówić o wolności synowskiej. Paschą tego brata było
ruszenie się z miejsca ku pięknu miłości Ojca, ku zażyłości
z bratem młodszym, ku przebaczeniu w Bogu dokonanym.
Ojciec kieruje do niego słowa uleczenia - daje mu lekarstwo
radości z przebaczenia. Ono jest warunkiem prawdziwego
szczęścia. Kto przebaczył, ten jest wolny. Kto zaś nosi
urazy, ten porusza się z kulą u nogi. Otwór na klucz w kajdanach ma kształt Krzyża Jezusowego. On otwiera
wszelkie serca na łaskę przebaczenia. Ilekroć niedomagamy i nie potrafimy przebaczyć ludzkimi siłami, tylekroć
możemy poprosić Zbawiciela, aby nas pojednał ze sobą.
Trzeba się spieszyć, bo Pascha już niedługo. Nie wolno
nie być pojednanym i chcieć korzystać z pełnego udziału
w Zmartwychwstaniu. Jeśli z serca nie przebaczymy
(bliźniemu i sobie), nie wejdziemy do królestwa Bożego
(por. Mt 5,23n; 6,14n; 18,35). Zaś w takiej atmosferze
- wolności serca, inaczej brzmi dzisiejszy Psalm. Obyśmy
mogli w tym duchu śpiewać Panu w noc Paschalną, kiedy
stanie na czele nas wszystkich i przeprowadzi przez wodę
ks. Krystian Wilczyński
życia.

Parafialna pielgrzymka do Gniezna, Lednicy
i Poznania na Misterium Męki Pańskiej

PROGRAM:

z okazji 1050-tej rocznicy chrztu Polski
19 marca 2016 r.

Sobota, 19 marca, godz. 8.00 - zbiórka przy kościele i wyjazd autokarem
- przyjazd do Gniezna - zwiedzanie katedry gnieźnieńskiej z przewodnikiem
- Eucharystia, obiad
- przejazd na Pola Lednickie, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przejście przez Bramę III tysiąclecia
- przejazd do Poznania - na teren Cytadeli Poznańskiej o godz. 19.00 - Misterium Męki Pańskiej
- ok. 21.30 - podróż powrotna do Gdańska (przyjazd ok. 2.00 - 2.30)
Koszt: 90 zł. - dorośli; 50 zł. - młodzież (autokar, obiad, bilety wstępu i przewodnik). Zapisy w zakrystii.
Szczegółowe informacje dotyczące Misterium na stronie www.matkakosciolagd.pl, misterium.eu

Pielgrzymka do sanktuariów Podlasia
1 - 3 V 2016
Suchowola - miejsce narodzenia i młodości bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Izba Pamięci
Różanystok - sanktuarium maryjne
Supraśl - monaster prawosławny, muzeum ikon
Sokółka - miejsce cudu eucharystycznego
Białystok - rynek, katedra, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie spoczywa bł. ks. Sopoćko, spowiednik św. Faustyny
Święta Woda - sanktuarium maryjne
Puszcza Knyszyńska - ogród leśny Silvarium
Koszt: 290 zł - obejmuje transport autokarem, noclegi, wyżywienie (śniadania, obiadokolacje), wstępy. Zapisy w zakrystii.

Druga już Nocna Droga Krzyżowa śladami miejsc pamięci i męczeństwa Gdańska!
Odkryjmy wspólnie mało znane fakty z historii miasta i Polaków.
Wobec wielu propozycji długich i wymagających tras terenowych dróg krzyżowych postanowiliśmy po raz drugi
zorganizować wydarzenie, które przybliży mało znane fakty z historii Gdańska i Polski oraz pomoże spojrzeć na własną
historię życia z perspektywy przodków. Całe mnóstwo przykładów heroicznej, często beznadziejnej walki ze złem,
rząd osób, które nie chciały poddać się nieuniknionej zagładzie - to z nich chcemy czerpać inspiracje do przemiany
swojego życia.
Celem tego wydarzenia jest także refleksja nad kierunkiem w jakim zmierzamy, wsłuchanie się w głos swojego serca
i zmierzenie się z trudem drogi, którą chcemy przejść wspominając ciężar drogi krzyżowej Chrystusa.

Zaczynamy w sobotę - 12 marca o godzinie 20:00 w kościele pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku - Letnicy.
Trasa liczy około 15 kilometrów i kończy się w miejscu wyjścia. Po przebytej drodze, około północy zapraszamy Was
na coś ciepłego do wypicia i zjedzenia oraz na rozmowę i dzielenie się wrażeniami.

Otwórz się na nowe doznania i przygodę jaką niewątpliwie jest przygotowana dla Was gdańska Nocna Droga Krzyżowa!

WIELKI POST Z OJCEM MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE
Znacie te zadziwiające słowa Pana: “Kiedy budujecie dom
(wszyscy budujemy dom - świątynię Ducha, którą jesteśmy), nie stawiajcie go na ruchomym piasku, gdyż runie.
Budujcie go na skale”. Adoracja jest odkryciem skały,
odkryciem głębokiego kontaktu z Bogiem, tego kluczowego
miejsca bliskości, w którym od Niego zależymy... Odkryciem obecności Stwórcy w najgłębszych pokładach naszej
istoty. Bóg - według określenia świętego Augustyna - jest
głębiej obecny w nas, niż my sami w sobie. Jest tak dlatego,
że ogarnia nas od wewnątrz, pomiędzy nim a nami nie ma
dystansu. Chodzi więc o to, by odkryć tę obecność, by odkryć źródło, "tryskające źródło", gdyż Bóg jest pierwszym
źródłem, z którego tryska wszelkie światło, wszelka miłość,
z którego wszystko pochodzi.
Odkryć źródło! Możemy to uczynić jedynie w postawie
uczuciowej, miłującej adoracji. Akt adoracji jest
w rzeczywistości aktem miłości, ale miłości bardzo
szczególnej: ukrytej w nas najgłębszej miłości, dzięki której
składamy nasze życie w ręce Boga. Wiemy, że od Boga
wyszliśmy i do Niego wracamy. Stajemy przed Bogiem
- to zadziwiające. Dlatego mówiłem, że akt adoracji jest
w gruncie rzeczy gestem grzeczności wobec Boga.
Uznajemy, że jest obecny. A skoro jest obecny, stajemy
w normalnej postawie stworzenia, które chce trwać
w cudownej obecności swego Stwórcy. Bóg jest obecny
na samym dnie naszego serca. Bóg jest obecny w największej głębokości naszego ducha. A my to uznajemy.
Adorujemy razem z Jezusem, razem z Maryją. Zawsze.
Nie sposób adorować bez Chrystusa. "Beze mnie nic nie
możecie uczynić" (J 15,5). Adoracja to pierwsza rzecz, jakiej
uczy nas Chrystus. Przyszedł, aby nas jej nauczyć. Gdy

zaczynamy adorować, czynimy to
z Nim. I zawsze jest przy nas Maryja.
To bardzo ważne zrozumieć, że naprawdę możemy adorować jedynie
z Chrystusem, gdyż chodzi o adorację
„w Duchu i prawdzie” (J 4,23), adorację w miłości. Lubimy
być blisko Boga, bo wiemy, że nas kocha i chcemy poznać
tę Pierwszą Miłość, która nas kocha w sposób absolutnie
jedyny. Odpowiadamy na nią adoracją, tym gestem bardzo
szczególnym, bardzo osobistym. Każdy z nas ma w rzeczywistości swój własny sposób adorowania, sposób kochania.
Właśnie na tym polega nasza oryginalność. Jeśli szukamy
oryginalności na zewnątrz, to znaczy, że nie zrozumieliśmy,
iż prawdziwa oryginalność kryje się wewnątrz. Gdy raz to
do nas dotrze, wtedy to, co zewnętrzne, wyda nam się
nieważne, drugorzędne. Tym, co się liczy, jest właśnie
nasza głęboka oryginalność, nasz sposób powrotu do źródła,
by odkryć obecność Boga. Największa oryginalność każdego z nas to sposób adorowania Boga. Nikt nie czyni
tego tak samo jak jego sąsiad - to przecież wspaniałe. Mówi
się czasem, że nie ma dwóch identycznych liści - to prawda.
Nie ma dwóch identycznych żywych istot. Adoracja to
właśnie sposób, w jaki żyjemy, głęboko oddychamy, jako
ludzie, istoty złożone z ducha i ciała. Czy nie jest to dla
człowieka akt najgłębiej naturalny? Człowiek jest w pełni
człowiekiem tylko wtedy, gdy adoruje Boga. Jeśli przestał
adorować, to dowodzi, że zapomniał o tym, co go charakteryzuje. Bardzo szybko roztopi się w anonimowości. Dlaczego tak wielu ludzi roztapia się w anonimowości? Dlatego,
iż zagubili najgłębsze znaczenie swej istoty, swojego życia,
to znaczenie, które jedynie adoracja może przed nimi odsłonić.

Fragment książki “Iść za Barankiem”

Dlaczego antykoncepcja jest grzechem?

Ksiądz Marek Dziewiecki utrzymuje, że miłość bez seksu
może istnieć i uszlachetnia, a seks bez miłości zawsze jest
złem i podlega nawet sankcjom prawnym. Katolik będzie
szukał odpowiedzi w nauczaniu Kościoła, a ten ma o wiele
lepsze sposoby na pełne życie miłością, niż półśrodki
i szkodliwe zastępniki oferowane przez "ten świat".
Jako że pytanie o grzech dotyczy wierzących, a nasz temat
każdego człowieka, warto zapytać nieco inaczej: Czy
antykoncepcja czyni człowieka lepszym, czy gorszym?
Kościół zawsze "opowiada się za życiem" (JP II, Familiaris
consortio, 30) i naucza, że akt małżeński powinien jednoczyć
i pozostawać otwarty na przekazywanie życia ludzkiego.
Jest on przez Boga chciany i pobłogosławiony w ramach
małżeństwa. Nie każdy akt musi się kończyć wzbudzeniem
potomstwa, zawsze jednak ma wypływać z miłości.
Dlatego nie może niszczyć życia i zdrowia rodziców, ani
poczynać dziecka w atmosferze jej braku. Katechizm
Kościoła poucza o regulacji poczęć. To odsunięcie w czasie
przyjścia na świat potomstwa jest dopuszczalne z uzasadnionych powodów. Jako szlachetne pragnienie nie może
wypływać z egoizmu, ale ze "słusznej wielkoduszności
odpowiedzialnego rodzicielstwa". Tu właśnie jest sedno
różnicy od postawy antykoncepcji. "Metody naturalne

regulacji poczęć są zgodne z obiektywnymi kryteriami
moralności: szanują ciało małżonków, zachęcają do
wzajemnej czułości i sprzyjają wychowaniu do autentycznej
wolności". Innymi słowy: "Kocham Cię, jesteś ważniejszy(a) od mojego popędu, dlatego poczekam".
Antykoncepcja "wychowuje" do egoizmu i traktowania
drugiej osoby jako przedmiotu. Często pozbawia życia już
poczęte osoby. Tymczasem Kościół proponuje postawę
odpowiedzialności i pięknej miłości, która służy życiu.
Współczesna kultura, nastawiona na zaspokajanie pragnień
i służbę pieniądzu, odwraca Boże błogosławieństwo kusząc
tylko przyjemnością. Szatan wkrada się i niszczy moment
najbardziej "boskiego" działania człowieka. Konsekwencje
mogą być widoczne u "dzieci niechcianych", które po latach
mogą czuć się "nieproszone" we własnej rodzinie i niezdolne
do tworzenia zdrowych relacji.
Wiele małżeństw, wbrew współczesnym trendom grzechu,
idzie drogą prawdziwej świętości z odważnym hasłem: Nie
jest prawdą, że nie da się inaczej. Kształcenie takich postaw, przez dobre rozmowy i przykład własnego życia,
zaczyna się już w dzieciństwie i okresie dojrzewania.
Szerokie zagadnienie planowania rodziny można zgłębić
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ks. Krystian Wilczyński
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7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 9.30 + Zygfryd Stasik w 13. rocznicę śmierci; rodzice z obojga stron; 11.00 - dziękczynna
za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo dla Tomasza i Macieja oraz o wiarę dla Torbena; 12.15 + Ryszard Pyrzyński
w 9. rocznicę śmierci; 18.30 + mama Halina w 20. rocznicę śmierci i brat Zbigniew w 3. rocznicę śmierci
Poniedziałek, 7 marca - Św. Perpetuy i Felicyty
7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 18.00 + Marian Słomiński
Wtorek, 8 marca
7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 18.00 + Marianna Szczepańska w 14. rocznicę śmierci oraz jej mąż Klemens
Środa, 9 marca - Św. Dominika Savio
7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 18.00 - o zdrowie dla Krystyny
Czwartek, 10 marca
7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 18.00 + Brygida Szczepańska w 1. rocznicę śmierci, jej mąż Kazimierz oraz syn Kazimierz
Piątek, 11 marca
7.30 + Piotr Sandrzyk (greg.); 18.00 - w pewnej intencji
Sobota, 12 marca
7.30 + Jerzy w 24. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron; 18.00 + Piotr Sandrzyk (greg.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
2. Godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej wieczornej.
3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 17.00 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi,
a o godz. 18.30 dorosłych oraz młodzież.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
5. Projekcja filmu "Cierń Boga", który opowiada o ostatnich trzech latach życia Pana Jezusa, w czwartek 10 marca
o godz. 19.30 w kinie w Alfa Centrum na Przymorzu. Cena biletu 12 zł/os. Zapisy do środy w zakrystii.
6. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach Świętych rozpoczną się wielkopostne rekolekcje. Poprowadzi je
ks. Jacek Nawrot, wieloletni ojciec duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego. Towarzyszyć mu będą
członkowie wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji "Betlejem" z Ujeściska, której aktualnie jest duszpasterzem.
7. Z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Gniezna, Lednicy
i do Poznania, gdzie weźmiemy udział w Misterium Meki Pańskiej. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 19 marca.
Szczegóły na str. 3. Zapisy w zakrystii.
8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia w dniach od 1-3 maja 2016 roku. Szczegóły
na str. 3. Zapisy w zakrystii.
9. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia organizujemy wraz z biurem podróży Eid-pol autokarową pielgrzymkę
do Włoch w dniach 8-19 października 2016 roku. Szczegółowy program na str. 4.
10. W ubiegłą niedzielę do puszek zebraliśmy na misje 730 zł.
11. Przedstawiciele rady parafialnej w przyszłą niedzielę będą zbierać do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie
uboższych rodzin z naszej parafii. Przy św. Antonim jest też wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty
żywnościowe.
12. O posprzątanie kościoła prosimy III Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.
W dniach 11-13 marca 2016 w Gdańskim Seminarium
Duchownym odbędą się dni skupienia dla młodych mężczyzn, którzy
chcą rozeznać drogę swojego powołania.Zapraszamy szczególnie
maturzystów oraz studentów. Zgłoszenia chętnych pod adresem:
juchwat@wp.pl, lub telefonicznie 508-409-192. Należy podać:
imię i nazwisko, parafię, wiek, rodzaj szkoły/studiów
Szczegółowy plan dnia skupienia na www.gsd.gda.pl

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

