



  


W poniedziałek, 7 października 2019, w święto Matki 
Bożej Różańcowej rozpoczniemy modlitwę za Gdańsk 
i jego mieszkańców. Będzie to dziesiątka różańca 
i następująca modlitwa: 

Do Ciebie, nasz dobry i kochany Ojcze, razem z Maryją 
zanosimy modlitwy za naszą miejscowość, za miejsce 
w którym żyjemy i wzrastamy. To jest miejsce, które Ty 
nam dałeś. Spraw, by było pełne miłości, pokoju 
i przebaczenia. Amen 

Śladami świętego JANA PAWŁA 
  18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol 
Wojtyła. Już całkiem niedługo, bo 18 maja 2020 roku 
będziemy obchodzili setną rocznicę jego urodzin. Z tej 
okazji chcielibyśmy zaproponować naszym Czytelni-
kom cykl krótkich artykułów poświęconych Janowi 
Pawłowi II po to, aby choć trochę przygotować się do 
tego wyjątkowego jubileuszu. Naszą przygodę z Janem 
Pawłem II rozpoczynamy dzisiaj, 6 października, a za-
kończymy w niedzielę 17 maja 2020 roku, 
w przeddzień urodzin papieża. Chcielibyśmy każdy 

miesiąc poświęcić innej tematyce. Trwa październik, 
który nazywany jest „miesiącem Maryjnym”, więc nie 
możemy rozpocząć od niczego innego, jak tylko od 
cudownej więzi łączącej Jana Pawła II z Matką Bożą. 
Dzisiaj przyjrzymy się kilku momentom z dzieciństwa, 
gdy miłość do Maryi zaczynała kiełkować w sercu 
małego Karolka.  
Jan Paweł II jako dziecko przeżył bardzo bolesne doś-
wiadczenie. Gdy miał 9 lat umarła jego mama. 
Możemy się tylko domyślać, jak bardzo tęsknił, jak 
czuł się osamotniony i jak potrzebował matczynej 
czułości. Po latach, w napisanych przez siebie 
wierszach: „Na Twoim białym grobie” i „Magnificat” 
wyraża swój ból i pokazuje jak śmierć mamy prowadzi 
go w objęcia Matki Bożej. Mały Karol od naj-
młodszych lat uczęszczał do Kościoła pw. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny, w którym został ochrzczo-
ny. Będąc na Mszy Świętej wpatrywał się w obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jego pobożny 

ojciec, Karol Wojtyła, zabierał syna do sanktuariów 
poświęconych Maryi, między innymi w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, do której papież będzie wracał przez 
całe życie. Wspominał, że z tym miejscem zdążył się 
związać już jako mały chłopiec, szukał tu natchnienia 
i rozwiązania trudnych spraw. O początkach swojego 
pielgrzymowania do Kalwarii mówił w ten sposób: 
„Kiedy w domu były jakieś uroczystości lub kłopoty, 
wtedy szliśmy do Kalwarii i tak to już mi zostało”; „Tu 
szukałem światła, szukałem natchnień w służbie 
Kościołowi (…) uczyłem się wiary”.  
Karol od najmłodszych lat pozostawał również pod 
wpływem duchowości karmelitańskiej. Początkowo 
w swoich rodzinnych Wadowicach, a później w Kra-
kowie. Już jako dziesięciolatek przyjął szkaplerz 
karmelitański, czym pozwolił Maryi, aby przyjęła go 
pod swój płaszcz. Będąc papieżem tak podkreślał 
znaczenie szkaplerza: „Noście zawsze święty szka-
plerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem 
wiele dobra z tego nabożeństwa. Jest moją siłą!”. 
W Wadowicach w 1999 roku zwracając się do 
Karmelitów powiedział następujące słowa: „Szkaplerz, 
który przyjąłem z rąk o. Sylwestra noszę zawsze, 
a chociaż mieszkałem w cieniu kościoła parafialnego, 
wasz kościół na Górce był mi zawsze drogi. Wśród 
wielu nabożeństw, które urzekały mą dziecięcą duszę, 
najgorliwiej korzystałem z nowenny przed uro-
czystością Matki Bożej z Góry Karmel”.  
Przywołane cytaty i opisy pokazują tylko niewielką 
część dziecięcej Maryjności Karola Wojtyły. Nie jest 
możliwe przywołanie wszystkich dziecięcych wspom-
nień przyszłego papieża. Jedno jest pewne, że rodząca 
się więź między Karolem Wojtyłą a Matką Bożą 
w późniejszych latach jego życia stawała się coraz 
silniejsza… 

Barbara Majkowska 

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
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Zapraszamy na modlitwę różańcową do naszego kościoła w tygodniu o 17.30,  
a w niedziele o 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o 17.00.

Marzenie Teresy o wstąpieniu do zakonu spełniło się 
dopiero po roku od pielgrzymki do Rzymu. Została 
przyjęta najpierw w charakterze postulantki, potem 
nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła 
postanowienie: „Chcę być świętą”. W styczniu 1889 r. 
odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię: Teresa od 
Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Jej drugim 
postanowieniem było: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać 
dusze, a nade wszystko, by 
się modlić za kapłanów”. 
W r o k u 1 8 9 0 z ło ży ła 
uroczystą pro-fesję. W dwa 
lata potem po raz ostatni 
odwiedził siostrę Teresę 
ojciec. Cierpiał już wtedy na 
zaburzenia umy-słowe, ale 
rozpoznał córkę i powiedział 
do niej na po-żegnanie: „W 
niebie”. 
Przełożona poznała się na 
niezwykłych cnotach młodej 
siostry, skoro zaledwie w trzy lata po złożeniu ślubów 
wyznaczyła ją na mistrzynię nowicjuszek. Obowiązek 
ten Teresa spełniała do śmierci, to jest przez cztery lata. 
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. 
Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet naj-

mniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości 
„małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość 
Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za 
zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała 
w księdze Dzieje duszy. 
Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była 
wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną, która 
uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i niepoważnie 

zgłosiła się do Karmelu. Jej 
stały uśmiech brała za lekkie 
traktowanie swojej profesji. 
Także zakonnica, którą się 
s. Teresa opiekowała z racji 
jej wieku i kalectwa, nie u-
miała zdobyć się na słowo 
podzięki, ale często ją rugała 
i mnożyła swoje wymagania. 
Teresa cieszyła się z tych 
krzyży, bo widziała w nich 
piękny prezent, jaki może 
złożyć Bogu. 

Na rok przed śmiercią zaczęły pojawiać się u Teresy 
pierwsze objawy daleko już posuniętej gruźlicy: wysoka 
gorączka, osłabienie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. 
Pierwszy krwotok zaalarmował klasztor w nocy z Wiel-
kiego Czwartku na Wielki Piątek. Mimo to siostra Teresa

Święta Teresa z Lisieux - cz. 2

Bazylika w Lisieux

KĄCIK DLA DZIECI



SAKRAMENT CHRZTU (cd.) 
263. Jakie są łaski chrztu? 
Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie 
grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez 
łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia daje u-
czestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc 
z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje 
uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podsta-
wę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; 
obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha 
Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do 
Chrystusa: zostaje opieczętowany niezatartym ducho-
wym znamieniem (charakterem).  
264. Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie? 
Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po 
imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin 
otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię 
jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem 
świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA  
265. Jakie jest miejsce bierzmowania w ekonomii zba-
wienia?  
W Starym Przymierzu prorocy zapowiadali, że Duch 
Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym 
ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje 
posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności 
z Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni 
Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczynają 
głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd 
wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo 
ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył 
Duchem Świętym i przekazywał Go swym dzieciom.  
266. Dlaczego nazywa się chryzmacją lub bierzmo-
waniem?  
W Kościołach wschodnich nazywa się chryzmacją 
(cresima, namaszczenie krzyżmem lub myronem, 
oznaczającym „krzyżmo") z racji swego głównego 
obrzędu, którym jest namaszczenie. Na Zachodzie na-
zywa się bierzmowaniem (confirmatio), ponieważ ten 
sakrament utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną.  

267. Jaki jest istotny obrzęd bierzmowania?  
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie 
świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem, 
poświęconym przez biskupa), którego dokonuje się wraz 
z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe 
temu obrzędowi. Na Zachodzie takie namaszczenie 
dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami: 
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”, W Kościołach 
wschodnich rytu bizantyjskiego namaszczenia dokonuje 
się także na innych częściach ciała z formułą: „Pieczęć 
daru Ducha Świętego”.  
268. Jakie są skutki bierzmowania? 
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wyla-
nie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone 
w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte 
znamię charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: 
zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy 
nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary 
Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyzna-
wania wiary chrześcijańskiej.  

269. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?  
Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący 
w stanie łaski.  
270. Kto jest szafarzem bierzmowania? 
Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża 
się więź bierzmowanego z Kościołem w jego wymiarze 
apostolskim. Gdy sprawuje go prezbiter - jak to zaz-
wyczaj zachodzi na Wschodzie i w szczególnych przy-
padkach na Zachodzie więź z biskupem i z Kościołem 
jest wyrażona przez prezbitera, współpracownika 
biskupa, i przez święte krzyżmo, konsekrowane przez 
samego biskupa.  

Pytania o wiarę

spełniała nadal wszystkie zlecone jej obowiązki: 
mistrzyni, zakrystianki i opiekunki jednej ze starszych 
sióstr. Zima w roku 1896/1897 była wyjątkowo 
surowa, klasztor zaś był nie ogrzewany. Teresa 
przeżywała prawdziwe tortury. Nękał ją uciążliwy 
kaszel i duszność. Przełożona zlekceważyła jej stan. 
Nie oddano jej do infirmerii ani nie wezwano lekarza. 
Uczyniono to dopiero wtedy, kiedy stan był już 
beznadziejny. Jeszcze wówczas zastosowano wobec 

chorej drakońskie środki, takie jak stawianie baniek. 
Z poranionymi plecami i piersiami musiała iść do 
normalnych zajęć i pokut zakonnych, nawet do prania. 
Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, 
gdzie po kilkunastu tygodniach niezwykłych mąk, 30 
września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy: „Chcę, 
przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po 
śmierci spuszczę na nią deszcz róż”. 

Źródło: www.brewiarz.pl 



Poniedziałek, 7 października - Matki Bożej Różańcowej 
 7.30 + rodzice: Leon i Stanisława; Piotr i Maria; bracia: 
Kazimierz, Hieronim, Stanisław, Leon Gębala; mąż Jerzy, 
szwagier Szczepan; ks. Eugeniusz Strzedziński; dziadkowie: 
Franciszka i Błażej Bill; Józef i Michalina; +księża, +w 
czyśću 
18.00 + Jan Ciemiński 
Wtorek, 8 października 
  7.30 + o dary Ducha Świętego, zdrowie i uwolnienie się od    
złych mocy 
18.00 + rodzice: Jadwiga i Wincenty Gerwatowscy       
w rocznicę śmierci 
Środa, 9 października - bł. Wincentego Kadłubka 
  7.30 - w intencji Rozalii z okazji 13 urodzin - o Boże 
błogosławieństwo w nowej szkole, zdobywanie wiedzy, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej - intencja od babci i ojca 
chrzestnego 
18.00 + Regina Lichorad - intencja od IV Róży Różańcowej 

Czwartek, 10 października 
7.30 + rodzice z obu stron, z rodziny Szejko i Kasperkiewicz 
18.00 - z podziękowaniem dla Anny i jej rodziców, z prośbą 
o błogosławieństwo dla całej rodziny 
Piątek, 11 października - św. Jana XXIII 
  7.30 + Renata, Zofia, Irena 
18.00 + Mirosław Rzoska - m-c po śmierci 
Sobota, 12 października 
 7.30 - za wnuczkę Barbarę - o zdrowie i dary Ducha 
Świętego 
18.00 + Henryk Lewicki w rocznicę śmierci 
Niedziela, 13 października - Dzień Papieski 
  8.00 + Mieczysław Skierski (6. roczn. śm.); +rodzice  
10.00 - za żyjących i zmarłych mieszkańców, z okazji 55 
rocznicy zamieszkania w bloku przy ul. Reja 28 
12.00 + Marek oraz o zdrowie dla całej rodziny 
18.30 + Irena w 2. rocznicę śmierci

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


1. Nabożeństwa różańcowe codziennie pół godziny 
przed wieczorną Mszą Świętą, a więc dzisiaj o godz. 
18.00, a w ciągu tygodnia o godz. 17.30. Różaniec dla 
dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00. 

2. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała 
dzisiaj o godz. 18.30, a po niej Wieczór Chwały. 
Zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

3. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w po-
niedziałek o godz. 18.45. 

4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 

5. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 

6. W przyszłą niedzielę, 13 października, ostatnie 
w tym roku nabożeństwo fatimskie. O godz. 18.30 
Msza Święta, a po niej procesja wokół kościoła 
z rozważaniami różańcowymi. Grupą odpowiedzialną 
są szafarze i lektorzy. W tym dniu nie będzie różańca 
przed Mszą Świętą. 

7. Rekolekcje dla studentów „Na dobry początek” 
rozpoczynają się dzisiaj o godz. 19.30 w kaplicy 
akademickiej przy parafii NSJ. Szczegóły na 
plakatach. 

8. Zachęcamy do inicjatywy „Morze modlitwy - 
zawierz Maryi swoją miejscowość”, polegającej na 
modlitwie za nasze miasto jedną tajemnicą różańca 
dziennie, począwszy od jutra do 8 grudnia. Do tej 
„dziesiątki różańca” dołączamy krótką modlitwę, którą 
znajdziemy na str. 1. 

9. Spotkanie z prof. Aleksandrem Nalaskowskim 
zatytułowane „Czy wszyscy jesteśmy bezradni?”, 
skierowane głównie do rodziców, nauczycieli i wy-
chowawców, odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 
18.00 w sali teatralnej NOT przy ul. Rajskiej. 

10. „Zatrzymaj się w biegu” to 8 spotkań dla 
małżeństw, które odbywać się będą w piątki o godz. 
18.30 u ojców kapucynów przy ul. Wałowej. Będzie 
tam również opieka dla dzieci. Szczegóły na plakatach 
i ulotkach wyłożonych przy prasie.  

11. W przyszła niedzielę przypada 
również XIX Dzień Papieski oraz 
zbiórka na fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, wspierającą w kształceniu 
zdolną, a niezamożną młodzież z małych 
miejscowości. 

12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej 
Mszy Świętej. 


