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Dobry Boże! Przed prawie 25-ciu laty powołałeś do istnienia naszą parafię, 

abyśmy w niej dojrzewali w wierze i wspólnie kroczyli drogą zbawienia. 


Dziękując za tę łaskę prosimy, aby czas świętowania jubileuszu 

odnowił nas wszystkich duchowo. Szczególnie prosimy w intencji misji 


parafialnych. Niech Twój Duch dotyka naszych serc i przemienia je. Amen. 


PIĘKNY

Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 
podstępu (J 1,47) 

Bóg, który nas stworzył, z miłości, który jest 
„dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym do-
brem” (św. Franciszek, „Uwielbienie Boga Najwyż-
szego”), uczynił nas pięknymi. Zbliżając się do 
Niego, poznając Go coraz bliżej, jednocześnie i nieu-
chronnie coraz bardziej przekonujemy się też o tym, 
że i my sami jesteśmy piękni. 
Jeśli Jezus zaprasza nas do tego, by pójść za Nim, to 
też i po to, byśmy, wpatrując się w Niego, odkrywali, 
że jesteśmy piękni: zostaliśmy powołani do życia         
z miłości i do miłości. Do miłości, do szczęścia, do 
piękna. Nie może być, żeby ktoś, zbliżając się do 
Boga, myślał o sobie: jestem brzydki, nieudaczny, 
pokraczny. Owszem, im bliżej Boga, tym większa 
świadomość własnej słabości, kruchości, niewys-
tarczalności. A jednak, oddając tę małość Bogu, 
uczymy się odkrywać ludzkie piękno – właśnie           
w tym, czego nam nie dostaje. Bo wszystkie luki 
sobą wypełnia w nas miłujący Ojciec. Im więcej          
w nas tych luk, tym więcej miejsca do wypełnienia 

przez Niego. A im więcej Boga w nas, tym bardziej 
promieniejemy Jego pięknem. 
Zaraz na początku Janowej Ewangelii Jezus 
POSTANAWIA udać się do Galilei. Wychodzi 
naprzeciw swoim przyszłym Apostołom. Jednym         
z nich jest Natanael. On jeszcze siedzi pod tym 
swoim drzewem figowym, jeszcze nie zna 
Chrystusa, nie słyszał o Nim. Jezus jednak 
POSTANAWIA się z nim spotkać, by mu powie-
dzieć: „Oto prawdziwy Izraelita”. Zdziwiony 
Natanael pyta: „Skąd mnie znasz?”. Ile razy w na-
szym nawracaniu do Boga zdarzyło nam się, z za-
dziwieniem, pytać Umiłowanego: Skąd mnie znasz? 
Skąd wiedziałeś, że pod różnymi maskami, pozora-
mi, grzechami, niepowodzeniami, kryje się we mnie 
„prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”? 
W co już sami dawno chyba zwątpiliśmy, że może 
być w nas jakieś dobro. 
Jezus nie przyszedł na świat po to, aby świat potępić, 
ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony          
(J 3,17). On zawsze dostrzega człowieka „pod drze-
wem figowym”, kiedy inni go nie widzą, kiedy nie 
udaje nikogo, kiedy jest sobą – widzi człowieka 



Chrystus – tak, Kościół – nie? 

takim, jakim został stworzony: pięknym, i bar-
dzo dobrym. I, przychodząc do nas, pomaga 
nam odkryć tę prawdę na nowo. Od zgo-
rzkniałego „czy może być co dobrego                 
z Nazaretu” przeprowadza nas do pełnego 
zachwytu „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty 
jesteś Królem Izraela”. A wpatrując się              
w Chrystusa, Syna Bożego, Króla Izraela, na 
siebie też patrzymy inaczej. Nie przyglądamy się już 
sobie „w lustrze”, przez pryzmat innych ludzi, czy 
naszej przeszłości, ale dostrzegamy, jak widzi nas 
Jezus: wpatrując się w Niego, patrzymy jednocześnie 
na nasze własne odbicie w Jego oczach. Oczyszczone 

Jego krwią, uświęcone na Jego krzyżu. Wołające: 
„Kocham cię, człowieku, do szaleństwa!”. 
I tak tylko trzeba nam siebie widzieć: odbitymi              
w Jego spojrzeniu, które bez chwili przerwy nas 
miłuje, od początku do końca. Które wszystko czyni 
pięknym.  

Joanna Czech

7 października br., czyli w dniu poświęconym w tradycji Matce Bożej Różańcowej, rozpocznie się 
dwumiesięczna modlitwa różańcowa, która zakończy się 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla naszych 
miast i miejscowości oraz dla całej naszej Ojczyzny, która przeżywa jubileusz 100-lecia odzyskania 

niepodległości.   Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę poprzez odmówienie codziennie jednej 
dziesiątki różańca przez dwa miesiące. W ten sposób chcemy odpowiedzieć na wezwanie Maryi, 

która w Fatimie i w Gietrzwałdzie prosiła o codzienne odmawianie różańca.

 W ostatnich tygodniach dużo mówi się o grzesznej 
stronie Kościoła, szczególnie o grzechach jego 
pasterzy, próbując pokazać niedoskonałość instytu-
cji, która za swojego założyciela uważa samego 
Jezusa. Z odpowiedzią przychodzi liturgia słowa 
XXVII niedzieli zwykłej mówiąca o nierozerwal-
ności ma łżeńs twa. Co to ma wspólnego                        
z Kościołem? Oprócz instytucjonalnego istnieje 
bowiem wspólnotowy wymiar Kościoła, na 
pierwszy rzut oka ukryty, ale dla właściwego 
zrozumienia, czym jest Kościół – fundamentalny. 

 Mówiąc o wspólnotowym wymiarze Kościoła, 
myślimy o więziach łączących jego członków. 
Jednak w pierwszej kolejności należałoby powie-
dzieć o więzi, która jest źródłem i początkiem 
wszelkich międzyludzkich więzi – o wspólnocie 
Boga z człowiekiem. Wszystko zaczęło się w chwili 
przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiego ciała. 
Wcielenie, w którym to, co Boskie, złączyło się           
z tym, co ludzkie, daje bowiem odpowiednią 
perspektywę spojrzenia na istotę Kościoła. Odtąd 
Boga łączy z każdym człowiekiem nierozerwalna 



nierozerwalna więź, a Chrystus jest Oblubieńcem dla 
Oblubienicy, Głową Kościoła, który w Nim odnajduje 
swój początek i podstawę działania. 
 Miłość Chrystusa do Kościoła jest niezależna od Jego 
moralnej świętości, ponieważ jest to miłość wierna           
i przebaczająca zdrady nawet największym grze-
sznikom, których można znaleźć wśród jego członków. 
Ta miłość sprawia, że On „nie wstydzi się nazywać ich 
braćmi swymi” (Hbr 2,11). 
„Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie roz-
dziela” (Mk 10,9). Słowa te odnoszą się nie tylko do 

małżeństwa, choć w tym kontekście używa się ich 
najczęściej. Mówią też o tajemniczym związku 
Chrystusa z Kościołem, o Jego miłości do Oblubienicy, 
której znakiem jest przecież chrześcijańskie mał-
żeństwo. Nie można powiedzieć „tak” Chrystusowi, 
mówiąc jednocześnie „nie” Jego Kościołowi. Jedyne        
i stanowcze „nie” należy jednak powiedzieć 
grzechowi, który jest zdradą Chrystusa – i to przede 
wszystkim własnemu grzechowi, bo każdy z nas 
przyczynia się do świętości bądź do grzeszności 
Kościoła. 

ks. Mateusz Tarczyński

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Adoracja z modlitwą dla małżeństw pragnących potomstwa



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

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 


Poniedziałek, 8 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Henryk Podkowa w 4. rocznicę śmierci 
Wtorek, 9 października - Bł. Wincentego Kadłubka; 7.30 + Stanisław Świderski w m-c po śmierci;

18.00 + Alfons Okuniewski

Środa, 10 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 - w intencji dzieci rodziców z róż różańcowych rodziców 
modlących się za dzieci  
Czwartek, 11 października - Św. Jana XXIII; 7.30 + rodzice: Stefania i Władysław Koprowscy, teściowie: Marianna  
i Franciszek Łukasiewicz; 18.00	+ Alfons Okuniewski 
Piątek, 12 października; 7.30 + Mieczysław Skierski w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron; 

18.00 + Alfons Okuniewski

Sobota, 13 października - Bł. Honorata Koźmińskiego; 7.30 + Alfons Okuniewski; 

18.00 + Maria w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice i krewni z obu stron   
Niedziela, 14 października; 8.00 - Magdalena i Artur z okazji pierwszej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa 
10.00 + Genowefa i Stanisław Janiak oraz Czesław Grzywaczewski; 12.00 + Alicja Głogowska w 1. rocznicę śmierci 
oraz rodzice z obu stron   

1. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” dzisiaj w naszym kościele. Rozpocznie go Msza 
Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30.


Nabożeństwa różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą 

Świętą. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00. 

2. Spotkanie wspólnoty mężczyzn Semper Fidelis w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej. 


3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie 
modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.


4. Grupa charytatywna Św. Ojca Pio zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się       
w czasie dyżuru w każdą środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. Ofiary na działalność 
charytatywną w naszej parafii można składać do skrzynki przy św. Antonim.


5. Msza Święta w intencji dzieci z naszych trzech róż różańcowych rodziców modlących się za 
dzieci w środę o godz. 18.00. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i dzieci.


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


7. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15          

w kościele.

8. Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie odbędzie się w sobotę. Zapraszamy na Mszę 

Świętą o godz. 18.00, procesję i różaniec. W tym dniu nie będzie różańca o 17.30.


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



