TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Niedziela Chrztu Pańskiego - 7 stycznia 2018 roku (nr 102)
Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7; Drugie czytanie: Dz 10,34-38; Ewangelia: Mk 1,6b-11.

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFIALNEGO W 2017 ROKU
Kochani Bracia i Siostry za nami 2017 rok. Czas, który mija, wymaga podsumowań. Dlatego też
postanowiłem podzielić się z Wami tym, co było. Oczywiście nie ma tutaj nic nowego. Na bieżąco
staram się informować o wszystkim, co się dzieje. Podsumowanie to składa się z kilku części, dzięki
temu jest bardziej przejrzyste. Zapraszam do lektury.

DUSZPASTERSTWO
Oprócz różnych stałych spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, miały miejsce następujące działania
i wydarzenia duszpasterskie:
28.12.2016 - 1.01.2017 r. - udział młodzieży w Europejskim Spotkaniu Taize w Rydze,
2.01.2017 r. - koncert kolęd w wykonaniu "Zespołu w Składzie",
13-21.01.2017 r. - wypoczynek młodzieży na nartach w Wierochomli Wielkiej,
15.01.2017 r. - koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z chórku,
12.02.2017 r. - powstanie trzeciej róży Rodziców modlących się za dzieci,
02.03.2017 r. - wspólne wyjście do kina na film "Zerwany kłos",
13.03.2017 r. - pielgrzymka młodzieży do Matemblewa,
17.03.2017 r. - wyjazd młodzieży na Drogę Krzyżową do Kalwarii Wejherowskiej,
01.04.2017 r. - pielgrzymka do Górska (miejsce pojmania bł. ks. Jerzego Popiełuszki) oraz Górki Klasztornej
(Misterium Meki Pańskiej),
04.04.2017 r. - konferencja "Jesteś potrzebny! - Jak odnaleźć swoje miejsce w Kościele?" p. Alicji Marciniak
ze Szkoły Nowej Ewangelizacji,
07/08.04.2017 r. - udział parafian w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Jastrzębiej Góry na Hel
(49 km),
08.04.2017 r. - udział parafian w Długodystansowej Drodze Krzyżowej z kościoła św. Mikołaja w Gdyni
do Sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie (32 km),
23.04.2017 r. - pokaz amerykańskiego filmu "Siła modlitwy" w kościele,
6-9.05.2017 r. - parafialna pielgrzymka do Wilna,
13.05.2017 r. - rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich (do października) w 100. rocznicę Objawień,
11.06.2017 r. - festyn parafialny oraz mecz piłkarski "Kawalerowie kontra żonaci",
24-30.06.2017 r. - pobyt młodzieży w Zakopanem,
28.07-12.08.2017 r. - udział parafian w XXXV Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
13-17.08.2017 r. - wakacyjne rekolekcje dla młodzieży w Studzienicznej koło Augustowa,
19-26.08.2017 r. - wakacyjny wyjazd parafian w Bieszczady,
30.08.2017 r. - wspólne wyjście do kina na film "Fatima. Ostatnia tajemnica.",
02.09.2017 r. - wyjazd parafian na “Lednicę Seniora”,
09.09.2017 r. - udział parafian w pieszej pielgrzymce do sanktuarium w Trąbkach Wielkich,
16.09.2017 r. - parafialna pielgrzymka do Gietrzwałdu z okazji 140. rocznicy objawień,
07.10.2017 r. - inauguracja w naszej parafii różańca fatimskiego w każdą pierwszą sobotę miesiąca,
12.10. 2017 r. - pokaz amerykańskiego filmu "Bezcenny dar" w kościele,
20-22.10.2017 r. - kurs "Nowe Życie",
04.11.2017 r. - udział parafian w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Mężczyzn na Jasną Górę,
23.11.2017 r. - wspólne wyjście do kina na film "Dwie korony",
24-26.11.2017 r. - kurs "Emaus",
25.11.2017 r. - udział ministrantów i lektorów w diecezjalnej pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza,
09.12.2017 r. - Diecezjalny Dzień Wspólnoty Oazy Dzieci Bożych w naszej parafii,
17.12.2017 r. - Kiermasz Świąteczny,
24.12.2017 r. - Wigilia dla osób samotnych w domu parafialnym,
Każda pierwsza niedziela miesiąca - Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia".

ŻYCIE SAKRAMENTALNE
W minionym roku ochrzciliśmy 23 dzieci (w 2016 - 20, a w 2015 - tylko 11). Do Pierwszej Spowiedzi
i Komunii świętej, 21 maja, przystąpiło 24 dzieci (w ubiegłym 19). Sakrament Bierzmowania, 30 maja,
przyjęło 15 osób, podobnie jak w poprzednim roku. Ślubów, jak w poprzednich dwóch latach, mieliśmy tylko
3. Z posługą sakramentalną kapłani odwiedzają co miesiąc około 30 osób chorych, natomiast nadzwyczajni
szafarze co niedzielę 10 osób. W minionym roku pożegnaliśmy 38 osób. W ubiegłym zmarło 36, natomiast
w 2015 - 45 osób.

DZIEŁA CHARYTATYWNE
W ramach różnych zbiórek w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:
- trzykrotna pomoc (kwiecień, sierpień, grudzień) uboższym parafianom i rodzinom,
- zimowe i letnie wyjazdy dzieci i młodzieży naszej parafii,
- wyraz solidarności z narodem syryjskim,
- półroczne wsparcie dwóch rodzin z Aleppo w Syrii,
- ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku,
- chrześcijanie na Bliskim Wschodzie,
- Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji
oraz Azji Środkowej,
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie,
- Gdańskie Seminarium Duchowne,
- dwukrotnie dzieła misyjne,
- uczelnie katolickie w Polsce,
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
- zakony kontemplacyjne,
- budowa Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie,
- Dzieło Nowego Tysiąclecia,
- Pola Nadziei, czyli zbiórka na pomorskie hospicja.

SPRAWY REMONTOWO-INWESTYCYJNE
W minionym roku udało się przeprowadzić kilka remontów i inwestycji. Wiosną nabyliśmy nowe nagłośnienie
przenośne, które kosztowało 2800 zł. Wykorzystujemy je przede wszystkim na procesji Bożego Ciała,
drodze krzyżowej ulicami parafii, festynie. Dokonaliśmy również zmiany nagłośnienia kościelnego, co wyniosło
17 tys. zł. W dwóch etapach (w lipcu i wrześniu) zrobiliśmy remont dachu domu parafialnego. Cieszymy
się, że w końcu nic nie przecieka. Kosztowało to w sumie 30 tys. zł. Zrobienie toalety w kościele wyniosło
2500 zł. W czerwcu rozpoczęliśmy długotrwały remont organów. Jak już podawałem firma "Sztuba" wyceniła
go na 50 tys. zł. Po podpisaniu umowy wpłaciliśmy zaliczkę 10 tys. zł. Ukończenie planowane jest na
koniec marca obecnego roku. Z cegiełek oraz indywidualnych ofiar wpłynęło na ten cel 14 tys. zł. Ostatnim
remontem jest oświetlenie w kościele. Już wydaliśmy 4100 zł, a prace będą kontynuowane. Na comiesięczne
tace remontowo-inwestycyjne wpłynęło w 2017 roku 48385 zł.
Tak, jak wszyscy, mamy opłaty za energię, wywóz śmieci, wodę, różne podatki gruntowe, skarbowe czy
kościelne. Do tego dochodzą comiesięczne opłaty pracowników parafii. Za samo ogrzewanie w okresie od
października do kwietnia wydajemy około 18 tys. zł.
Bóg zapłać Wam za wszelką ofiarność. Za ofiary składane też przy okazji kolędy czy wypominków. Wszystkie
datki wykorzystywane są na sprawy parafialne. Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, którzy sprzątają
kościół, układają kwiaty, dbają też o stronę zewnętrzną, ogród, porządki. Serdecznie dziękuję księdzu Piotrowi,
który podejmuje z chęcią wiele działań. Również pozostałym pracownikom parafii za zaangażowanie. Wyrazy
wdzięczności za życzliwość i pomoc kieruje również do Gdańskiej Stoczni Remontowej.
Serdecznie za wszystko Wam dziękuję i zapraszam do współpracy w nowym roku.
Ks. Jan

Kardiologia duchowości (cz. 1)
Jakiś czas temu trafiła w moje ręce książka pt. "Od serca
z kamienia do serca z ciała" autorstwa Andre Daigneaulta,
kapłana z Kanady. Książka poświęcona jest tematowi
duchowego i psychologicznego dojrzewania, szczególnie
podczas kryzysu wieku średniego, aczkolwiek ma ona na

tyle uniwersalny charakter, że jest dobrym wyborem dla
każdego, kto chce wzrastać w wierze i dojrzewać do
głębokiej relacji z Bogiem i innymi ludźmi.
Na przykładzie postaci biblijnych, jak również posiłkując
się pracami wielu specjalistów z dziedziny psychologii

i duchowości autor pokazuje jak kochać innych ludzi i siebie
samego w sposób dojrzały i pozwalający cieszyć się z życia.
Każdy kto próbował, mógł sam się przekonać, że nie jest
to wcale prosta sprawa. W książce najwięcej uwagi
poświęcono kryzysowi wieku średniego, jako temu, który
najmocniej obnaża nasze słabości i tym samym stanowi
jedną z najlepszych okazji do otworzenia Bogu szeroko
drzwi naszego serca. Problemy, które analizuje autor
dotyczą na (nie)szczęście nie tylko czterdziestolatków, ale
wtedy stają się one dla człowieka najbardziej widoczne.
Podobno tak jesteśmy zbudowani. Osobiście mogę jedynie
bazować na doświadczeniu tych, którzy mają to już za
sobą.
Na początku chciałbym przyjrzeć się sercu z kamienia,
ponieważ to z tego właśnie stanu zaczyna się przemiana
naszego wnętrza. Na pierwszy rzut oka może wydawać
się, że takie serca mają tylko źli ludzie, tacy jak złodzieje,
pijacy czy oszuści, ale wcale nie musi tak być. Człowiek
który chodzi co niedzielę do kościoła także może mieć
twarde serce. Objawami posiadania serca z kamienia może

mogli tego dokonać. Ich problem polegał na tym, że poukładali sobie już świat w taki sposób, że byli w jego centrum i za wszelką cenę chcieli ten stan rzeczy utrzymać.
Sami zaczęli wierzyć w to, że wiedzą wszystko, są najlepszymi nauczycielami i nie chcieli tego stracić.
Dodatkowo byli nauczycielami bardzo wymagającymi,
pewnie bali się, że gdy ludzie dojrzą w nich niedoskonałość
to ich wyśmieją i odwrócą się od nich - faryzeusze
odwracali się od słabych i grzesznych. W związku z tym
musieli budować bariery nie do przejścia, aby do takiej
sytuacji nigdy nie dopuścić. Jezus, który był Bogiem,
stanowił dla nich duże zagrożenie, ponieważ On był
doskonały i patrzył na świat dużo szerzej niż oni, bo
faryzeusze skupiali się przede wszystkim na tym, żeby nie
stracić, a Jezus na tym, żeby zyskać (rozszerzyć Królestwo
Boże).
Czy to może dotyczyć także i nas? Przecież większość
z nas wcale nie chce być nauczycielami wiary, nie jesteśmy
elitą społeczną (to jacyś tacy wyżej, w garniturach).
Niestety, każdy człowiek jest podatny na to, że jego serce

być strach przed zranieniem przez innego, strach przed
byciem gorszym od innych, czy też lęk przed zmianami,
bo "lepsze stare piekło niż nowe niebo". Tacy ludzie nie
chcą wcale pokazać, że czegoś się boją. Często sprawiają
wrażenie szczęśliwych, zdecydowanych i ofiarnych, ale
to tylko pozory. Wewnątrz są tak naprawdę bardzo krusi
i nie chcą przyznać, że okłamują siebie i innych.
Dobrym przykładem takiego stanu ducha jest postawa
faryzeuszów i uczonych w Piśmie przedstawiona w
Ewangelii (Mt 23). Faryzeusze byli elitą Izraela, to oni mieli
dawać przykład reszcie narodu. Niestety, w rzeczywistości
było trochę inaczej. Faryzeusze jedynie chcieli być
uznawani za przewodników narodu, za nauczycieli. Lubili
pozdrowienia na rynkach i pierwsze miejsca na ucztach
i w synagogach, nosili powłóczyste szaty, które dodawały
im splendoru. Byli najlepiej wykształconą grupą społeczną,
tą która ustawiła się "w kolejce" po wiedzę, ale niestety
nie chciała wpuścić nikogo spoza swojego środowiska do
tej kolejki. Faryzeusze używali wiedzy po to, żeby zachować
różnicę między nimi, a resztą społeczeństwa, która była
przez nich nauczana. Z tytułu "rabbi" wzięli tylko to, co
było dla nich wygodne, a odrzucili brzemię odpowiedzialności za tych, których mieli nauczać.
Kiedy Jezus zaczął nauczać to okazało się, że robi to
zupełnie inaczej niż uczeni w Piśmie. On nauczał "z mocą".
Mistrz z Nazaretu nie bał się mówić prawdy, w przeciwieństwie do nich. Faryzeusze próbowali Jezusa
zdemaskować, udowodnić, że to on jest oszustem, ale nie

skamienieje. Na przykład jeśli porównujemy się z innymi
tylko po to, żeby poczuć się lepiej i móc powiedzieć "ja to
nie jestem takim grzesznikiem jak on" (Łk 18, 9-14). Może
być również tak, że staramy się odgrywać idealnie jakąś
rolę, ponieważ boimy się, że jeśli pokażemy, kim naprawdę
jesteśmy to ludzie nas zranią i wyśmieją. Naśladowanie
stereotypowych wzorców wydaje się być łatwą i bezpieczną drogą, ale to przynosi jedynie frustrację z powodu
niedociągnięć, jakie stale nam się przytrafiają podczas
dążenia do idealnego odgrywania wymarzonej roli - przecież jesteśmy ludźmi, każdy może popełnić błąd. Skoro więc
nie możemy być doskonali, tak jak tego chcemy, to bardzo
łatwo ulec pokusie, aby innych zrównać do swojego
poziomu. W tym momencie pojawia się potrzeba dominacji,
chcemy panować nad drugim człowiekiem, aby nie
wychodził poza ramy, które mu wyznaczymy. Te ramy to
wszystkie nasze niedociągnięcia, zarówno prawdziwe, jak
i te wymyślone w wyniku próby stania się idealnymi.
Chcemy, aby nikt ich nie przekroczył, bo wtedy okazalibyśmy się słabi i bezwartościowi, tak jak Ci, od których
się odgradzamy. Nie jest łatwo wyjść z tej pułapki,
zastawionej przez siebie, oraz jak się później okazuje,
również i na siebie. Takich rzeczy nie widać od razu.
Często wydaje się, że wszystko jest w porządku - do czasu
aż ktoś zakłóci nasz idealny stan tzw. "święty spokój".
Wtedy pozostaje tylko dziękować Bogu za to, że próbuje
nas wyciągnąć z więzienia, w którym sami się szczelnie
zamknęliśmy.
Jacek Kupiec

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 7 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego; 8.00 - Lidia i Michał w 40. rocznicę ślubu; 10.00 + z rodziny Sirko: Bronisława,
Bronisław, Jan, Waleria, Anastazja; 12.00 + Kazimierz Dukaczewski w 8. rocznicę śm., rodzice z obu stron; 18.30 + Roman Grzybowski
Poniedziałek, 8 stycznia; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od brata Zygmunta z żoną; 16.00 + Roman Grzybowski
Wtorek, 9 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Maria Góra w 7. rocznicę śmierci
Środa, 10 stycznia; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od siostry Teresy z mężem; 16.00 + Roman Grzybowski
Czwartek, 11 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Stanisława Szymańska
Piątek, 12 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Ryszard w 1. rocznicę śmierci
Sobota, 13 stycznia; 7.30 + Roman Grzybowski; 18.00 + Irena Rekowska - w m-c po śmierci
Niedziela, 14 stycznia - 2. Niedziela Zwykła; 8.00- Edward z okazji 79-tych urodzin - podziękowanie za wszelkie dobro z prośbą
o błogosławieństwo; 10.00 - w intencji księdza Jana z okazji urodzin; 12.00 + Urszula Gardocka w 1. rocznicę śmierci; 18.30 + Roman

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Wieczór Chwały.
2. Program kolędy na najbliższe dni: 7.01.2018 (niedz.) Okrąg 1A, Okrąg (numery parzyste); 8.01.2018 (pon.) Okrąg
(numery nieparzyste); 9.01.2018 (wt.) Marynarki Polskiej 134; 10.01.2018 (śr.) Marynarki Polskiej 138; 11.01.2018
(czw.) Marynarki Polskiej 140; 12.01.2018 (pt.) Marynarki Polskiej 142; 13.01.2018 (sob.) Marynarki Polskiej 136A
3. Przez najbliższe trzy tygodnie Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku będą o godz. 16.00. W soboty Msza
św. już z liturgii niedzielnej o godz. 18.00.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
6. Koncert kolęd w wykonaniu naszego chórku młodzieżowego odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia o 13.00.
7. Zachęcamy do nabycia kolejnego numeru dwumiesięcznika biblijnego "Galilea", w którym omawiamy Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP. Do czasopisma dołączona jest płyta CD z nagraniem Godzinek oraz książeczka
z tekstem modlitwy. Koszt Galilei, która będzie rozprowadzana w przyszłą niedzielę, to 7,00 zł.
8. Kolejny koncert kolęd odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 21 stycznia o godz. 13.00. Wystąpi Olga Szomańska,
znana z występów w oratorium "Tu es Petrus" Piotra Rubika oraz w serialu "M jak Miłość".
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarły nasze parafianki: Bronisława Cejner, l. 94, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 134 oraz Urszula Łojewska, l. 89,
zam przy ul. Reja 30. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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

