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“NASZE KOLĘDOWANIE JEST SPOTKANIEM Z PANEM BOGIEM I DRUGIM CZŁOWIEKIEM”

ROZMOWA Z MUZYKAMI ,,ZESPOŁU W SKŁADZIE":
KATARZYNĄ BOGUSZ, ROBERTEM DRĘŻKIEM I KRZYSZTOFEM KMIECIKIEM
Witajcie w naszej parafii! Spotykamy się już po raz
drugi. Dziękujemy za cudowny koncert, radość
i świadectwa wiary. Jak wrażenia po występie? Jak
oceniacie tegoroczny i ubiegłoroczny koncert?
Robert Drężek: Nasze kolędowanie jest spotkaniem
z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. To refleksja nad
tajemnicą Bożego Narodzenia, aby dzielić się radością
i dbać, aby nie zgasła. Bogu dziękuję, że my tutaj w Polsce,
możemy swobodnie śpiewać o Bogu, bo jak obserwujemy
Europę i wszystko, co się dzieje dookoła, to wiemy, że niestety nie zawsze jest to możliwe. Mogę powiedzieć, że dla
mnie dzisiejszy koncert był bardziej stonowany, refleksyjny
niż ten w ubiegłym roku. Jeden i drugi był bardzo dobry,
ponieważ widzieliśmy szczęśliwe twarze ludzi i dobrze nam
się grało. Cieszymy się, że mamy tę godność, aby śpiewać
o Bożym Narodzeniu.
Katarzyna Bogusz: Dobrze nam tutaj. Po prostu. Tam,
gdzie są dobre i otwarte serca, tam jest Pan Bóg.
Nazwa Waszego zespołu jest bardzo ciekawa i intrygująca. Jak to się stało, że znaleźliście się ,,w takim
składzie"?
Robert Drężek: Często przed koncertami słyszymy: ,,Jak
mamy zapowiedzieć ,,Zespół w Składzie?" (śmiech). Gdy
nie było z nami jeszcze żadnej solistki, we czwórkę sobie
wymyśliliśmy, że będziemy śpiewać kolędy. Na początku
to ja miałem śpiewać, nazwaliśmy się ,,Robert Pastuch
Band" (śmiech). Dlaczego? Ja jestem Robert, kolega to
pastuch, a pozostała część zespołu to band (śmiech). Nawet gdzieś w starych rzeczach znalazłem stworzony przez
Krzyśka plakat, pierwsze nagrania, ale dzięki
Bogu, znaleźliśmy solistki, a po jakimś czasie trafiliśmy na Kasię, z którą bardzo dobrze się dogadujemy. Nie chciałem, aby nazwa nie była nie
wiadomo jak oryginalna i w końcu zostaliśmy jako
,,Zespół w Składzie".
Wróćmy teraz do początków Waszej muzycznej przygody. Każdy z Was ma swoją historię.
Od jak dawna zajmujecie się muzyką? Jak
zaczynaliście?
Katarzyna Bogusz: Tak w wielkim skrócie: ja
mam to szczęście, że śpiewam dla Pana Boga od
bardzo wczesnych lat, bo już od szóstego roku
życia zaczęłam w scholii u jezuitów. Potem
miałam krótką przerwę od śpiewania w Kościele
na rzecz zespołu, w którym dostałam wielki

warsztat i ładunek doświadczenia. To na pewno mnie bardzo wiele nauczyło, ponieważ nie skończyłam żadnej szkoły
muzycznej, ale od dziecka mam wielką możliwość praktyki
w profesjonalnych warunkach. Potem przyszedł czas uciekania od śpiewania na rzecz swoich pomysłów. Jednak
Pan Bóg mnie cały czas do siebie przyciągał i udowadniał,
że sobie wymyślił, żebym śpiewała dla niego. Myślę też,
że ważnym momentem dla ,,Zespołu w Składzie” jest to,
że trafiłam do szczecińskiego zespołu ,,Deus Meus” i na
trasie dziesięciolecia poznałam między innymi Roberta
Drężka, który po pewnym czasie zaprosił mnie do wspólnego kolędowania. Bliskie memu sercu są zespoły:
,,Owca”, ,,Bogu chwała” i oczywiście ,,Zespół w Składzie”.
Robert Drężek: Moja przygoda z gitarą zaczęła się od
spotkań oazowych. Widziałem, że Pan Bóg rozkłada nade
mną parasol i trzyma mnie w Kościele, abym dla niego
grał. Pamiętam nawet taki moment w życiu, który mam
cały czas przed oczami, gdy poszedłem do Kościoła, klęczałem przed tabernakulum, w takiej modlitwie nastolatka
powiedziałem, że chcę dla Pana Boga grać całe życie najlepiej jak potrafię. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu,
po różnych doświadczeniach, trwa to dziś od ponad
dwudziestu lat. Niesamowite, że Pan Bóg daje mi różne
zespoły. Pierwszym, jaki mi podarował był ,,Deus Meus”,
potem ,,2Tm2,3”, ,,Adonai”, przez kilka lat ,,Armia”, cały
czas ,,Arka Noego", czy ,,Luxtorpeda". Widzę moich
kolegów gitarzystów, którzy są lepsi ode mnie, ale niestety
muszą sprzedawać samochody czy być przedstawicielami
handlowymi, nie grają. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg mnie

ciągle zaskakuje i rozwija to moje muzykowanie.
Krzysztof Kmiecik: Moja mama kupiła mi gitarę i byłem
przekonany, że jak tylko ją wezmę do rąk, to od razu będę
grał, ale odłożyłem ją na parę lat, musiałem poczekać, aż
ktoś mnie tego nauczy. Najpierw pierwsze chwyty pokazała mi moja siostra, a potem sam zacząłem sobie radzić.
Byłem gitarzystą przez dłuższy czas, a potem jak to zwykle
bywa, w zespole jest zapotrzebowanie na basistę i kogoś
trzeba przekwalifikować. Tak też było w moim przypadku.
Cały czas trwamy w radosnej oktawie Bożego
Narodzenia. Czym dla Was są te święta?
Katarzyna Bogusz: Święta Bożego Narodzenia nie są
łatwe, przynajmniej dla mnie. Jadę wtedy do domu, często
po długiej nieobecności. Zdaję sobie sprawę z tego, że
najwygodniej byłoby mi spędzać ten czas według swojego
pomysłu. Przekonuję się wtedy, że jak z czegoś konsekwentnie rezygnuję, robię miejsce i Pan Bóg ma
rzeczywiście gdzie przyjść. To kolędowanie w całej Polsce,
z żywym, pięknym
Kościołem, jest też
takim Bożym Narodzeniem.
Robert Drężek: Gdy
zaczęliśmy kolędować
z ,,Zespołem w
Składzie", stwierdziliśmy, że warto wgłębić
się w to, czym są te
kolędy, zajrzeć do tego,
co jest w środku.
Widzę, że to mi bardzo
pomogło przeżywać
święta, jako czas narodzenia Jezusa, który
przyszedł na świat po
to, aby mnie zbawić. Pamiętam pierwszą trasę koncertową, bardzo szaloną, zagraliśmy w styczniu 23
koncerty, po raz pierwszy w życiu Boże Narodzenie nie
trwało trzy dni, a cały miesiąc. Wiem, że Pan Bóg takimi
kolędami próbuje do siebie przybliżyć.
Krzysztof Kmiecik: Boże Narodzenie dla mnie, już od
wielu lat, jest zatrzymaniem nad tajemnicą wcielenia.
W Adwencie zastanawiam się na ile jestem gotowy na
powtórne przyjście Chrystusa. Do Jezusa może przyjść
każdy, nawet najbardziej prości pastuszkowie, otrzymali
od aniołów tę radosną nowinę. Teraz, gdy jestem starszy,
odnoszę to do siebie, jako do człowieka, który coś w życiu
przeżył, osiągnął. W święta badam swoje serce, czy mam
na tyle pokory, aby przyjąć Chrystusa, zrezygnować
z siebie. Podczas kolędowania czuję radość i obecność
Ducha Świętego. My sami z siebie byśmy tego nie zrobili,
to Bóg nam błogosławi.
Mówi się, że ,,wszystko, co dobre szybko się
kończy". Zawsze po niezwykłym czasie rekolekcji,
pielgrzymek, czy wyjazdów wracamy do swojej
codzienności. Jak pielęgnować piękno, którego się
doświadczyło?
Robert Drężek: Mieć codzienną relację z Chrystusem,

czytać Słowo Boże, słuchać tego, co Pan Bóg do mnie
mówi. Widzę, że gdy zaczynam dzień od jutrzni, to ten dzień
ma dla mnie zupełnie inną jakość. Teraz jestem na takim
etapie, że rzeczywistość, gdy jest trudna, jest dla mnie
okazją do spotkania z Bogiem. Doświadczałem tego
w młodości, byłem na pierwszych rekolekcjach oazowych,
,,fruwałem nad ziemią", a lądowanie było bardzo bolesne.
Trzeba mieć świadomość, że Pan Bóg otwiera się nie tylko
w chwilach wyjątkowych, ale każdego dnia, tylko człowiek
często nie chce z tego skorzystać i zamyka swoje serce.
Katarzyna Bogusz: Bardzo polecam zaangażowanie się
wspólnotę, na szczęście jest bardzo duży wybór i każdy
coś dla siebie znajdzie. Ja w pewnym momencie doświadczyłam tego, że Pan Bóg jest tam, gdzie ja idę, nie
zostaje w domu rekolekcyjnym czy na wieczorze chwały.
Przygotowuje dla nas niespodzianki, jest ciągle żywy i nie
możemy bać się tego, co nowe.
Krzysztof Kmiecik: Bez Słowa Bożego nie da się
pielęgnować piękna, bo
szybko można zwątpić
i zacząć się zamartwiać.
Codzienność nie jest
łatwa, bez modlitwy człowiek popada w pułapkę,
zaczyna dyskutować nie
z tym, kim powinien.
Kasiu, nie mogę nie
zapytać o Światowe
Dni Młodzieży. Twój
głos usłyszał cały świat,
ponieważ zaśpiewałaś
jedną z partii solowych
hymnu ,,Błogosławieni
Miłosierni".
Jak wspominasz wydarzenia w Krakowie?
Katarzyna Bogusz: Zdałam sobie sprawę, że nie miałam
nawet czasu, żeby się nad tym zastanowić, ponieważ Pan
Bóg ciągle przygotowuje nowe wyzwania. Z jednej strony
to dobrze, bo nie ma okazji do pychy i samozadowolenia,
jest to dobra lekcja pokory i wierności. To był czas naprawdę totalnie świąteczny i wyjątkowy. Całe miasto się
zmieniło, wszystko zostało odwrócone do góry nogami.
Czułam, że ciągle gdzieś biegnę, wchodziłam do domu
i zastanawiałam się, po co tu przyszłam, skoro podróż zajęła
mi jakieś dwie godziny, a za piętnaście minut znowu muszę
wyjść. Miałam wrażenie, że jedyne co robię, to stoję
w kolejkach i śpiewam hymn (śmiech). Dla mnie przygoda
z ,,Błogosławieni Miłosierni" trwała od roku, a konkurs
został zorganizowany jeszcze wcześniej. Światowe Dni
Młodzieży były zwieńczeniem wszystkich przygotowań.
To są chwile niezwykłe, wyjątkowe, które będę wspominać
bardzo długo.
Powiedzcie jeszcze na koniec: czego możemy Wam
życzyć?
Żebyśmy się wszyscy spotkali w Niebie... W tym samym
składzie. ;-)
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Barbara Majkowska

SPRAWOZDANIE GOSPORADCZO - DUSZPASTERSKIE PARAFII
Drodzy Bracia i Siostry po zakończeniu roku chciałbym
podzielić się z Wami paroma sprawami, które za nami,
i kilkoma, które czekają nas w kolejnym roku. Chciałbym
dzielić się tym wszystkim z Wami, gdyż sprawy parafialne
są nam wspólne i wszyscy mamy prawo wiedzieć o tym,
co się dzieje. Staram się na bieżąco informować
o wszystkim. Na początku chciałbym wymienić główne
wydatki remontowo-inwestycyjne w 2016 roku:
1. Instalacja alarmowa w kościele - 1 800 zł.
2. Wykończenia i remonty w domu parafialnym (m.in.
farby, płyty gipsowe, panele podłogowe, drzwi 4 szt.,
grzejniki 8 szt.) - 16 500 zł.
3. Remont wieży (m.in. 2-3 krotne pokrycie środkiem
Sikagard 700S) - 11500 zł.
4. Inne (m.in. hydraulika i ogrzewanie w domu parafialnym, zabezpieczenie dachów domu parafialnego i kościoła po lipcowych ulewach, kontenery na gruz i odpady,
odnowienie kielicha do Komunii Świętej) - 3 000 zł.
Razem: 32 800 zł.
Na comiesięczne tace remontowo-inwestycyjne
wpłynęło 47867,86 zł. A zatem mamy jeszcze 15 tysięcy
plus to, co pozostało z ubiegłego roku. Bóg zapłać za
ofiary z kolędy, wypominków czy inne. Będziemy to
oczywiście wykorzystywać na remonty w tym roku.
Trudną sprawą jest nasza wieża. Lipcowa ulewa obnażyła
całkowicie jej "słabości", które były nam wcześniej
znane. Po wielomiesięcznych debatach fachowców
pokryliśmy ją, po uprzednim obmyciu, środkiem
Sikagard 700S. Od strony domu parafialnego
dwukrotnie, a od strony pochyłej trzykrotnie. Na wiosnę
będziemy jeszcze kontynuować remont na zewnątrz oraz
w środku.
Wspomniana lipcowa ulewa spowodowała zalanie
kościoła w kilku miejscach oraz mocno domu
parafialnego. Stąd też na wiosnę musimy podjąć się
trudnego remontu dachu domu parafialnego.
Tak jak pisałem przed rokiem, nie byłem pewien, czy
w minionym roku podejmiemy się remontu organów.
W tym roku pewnie będzie to już konieczne. Nie należę
do ludzi, którzy od razu, szybko działają. Wolę
przemyśleć, zastanowić się, skonsultować. I tak też było
z organami. Jak już podawałem, generalny remont został
wyceniony na 65 tysięcy złotych.
Chciałbym też podzielić się trochę sprawą ogrzewania.
Jak zauważacie w kościele jest w miarę ciepło.
Włączyliśmy ogrzewanie 21 października i cały czas
korzystamy z ciepła. Trudno modlić się trzęsąc się
z zimna. Ubiegłej zimy było podobnie, ale zapłaciliśmy
w okresie od października do kwietnia Gdańskiemu
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej 9333 zł. Podobnie
z domem parafialnym, który ogrzewany jest gazem.
W tym samym okresie kosztowało nas to 8763 zł. Ale

trudno, by w salkach, gdzie odbywają się spotkania
młodzieży, dzieci, dorosłych, próby czy katechezy, było
zimno. Oczywiście płacimy, jak wszyscy, za energię,
wywóz śmieci, wodę, różne podatki gruntowe, skarbowe
czy kościelne. Do tego dochodzą comiesięczne opłaty
pracowników parafii, którym w tym miejscu serdecznie
dziękuję za zaangażowanie.
Parafia prowadzi też działalność charytatywną. Dzięki
Waszemu wsparciu kilkanaście rodzin czy starszych osób
otrzymało obfite świąteczne paczki, około 60 osób młodych otrzymało paczki ze słodyczami. Wspieramy dzieci
czy młodzież przy różnych wyjazdach np. 20 osób
młodych z naszej parafii, które wyjechały na Światowe
Dni Młodzieży do Krakowa otrzymało dofinansowanie
6 tys. zł.
Bóg zapłać Wam za wszelką ofiarność. Wszystkie datki
wykorzystywane są na działania remontowo - inwestycyjne czy też duszpasterskie w naszej parafii. Bóg
zapłać wszystkim wolontariuszom, którzy sprzątają
kościół, układają kwiaty, dbają też o stronę zewnętrzną,
ogród, porządki. Jeśli chodzi o sprawy duszpasterskie,
to udało się trochę ciekawych inicjatyw zrealizować
w minionym roku. Serdecznie dziękuję księdzu Piotrowi,
który podejmuje z chęcią wiele działań. Wyrazy
wdzięczności za życzliwość i pomoc kieruje również do
Gdańskiej Stoczni Remontowej. Nie będę rozpisywał
się o planach duszpasterskich. Jest ich trochę. Na bieżąco
będziemy ogłaszać. Zapraszam, co czyniłem szczególnie
w liście kolędowym, do włączania się w różne dzieła.
Jeśli chodzi o życie sakramentalne, to w mijającym roku
chrzest przyjęło 20 dzieci (w 2015 roku było tylko 11),
do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 15 dzieci, do
sakramentu bierzmowania 13 młodych osób,
a w sakramentalny związek małżeński wstąpiły 3 pary,
podobnie jak w poprzednim roku. W 2016 roku
pożegnaliśmy 36 naszych parafian (45 w 2015 roku).
Serdecznie za wszystko Wam dziękuję i zapraszam do
współpracy w nowym roku.
Ks. Jan

ŚWIATŁO SŁOWA - Niedziela Chrztu Pańskiego
Dzisiejsza liturgia powtarza w sobie, jak refren, że Jezus
został namaszczony i że stało się to w Duchu Świętym.
W zasadzie to nie tyle "w", co "przez" Ducha Świętego;
a jeszcze właściwiej to samym Duchem Świętym. Jak to
rozumieć? I jak to odnieść do własnego życia?
Otóż Duch Święty, choć nie da się Go zobaczyć, lubi się
objawiać. Ale robi to bardzo subtelnie, wręcz niezauważalnie
- jest jak wiatr. Jedni zatrzymają się na sile wiatru, inni
będą czerpać przyjemność z chłodu, a jeszcze inni będą
szukać jego źródła. Duch Święty działa jakby "w tle"
rzeczywistości cielesnej, a bez Jego dynamiki nic nie może
się stać. Można też powiedzieć, że jest On "w ukryciu"
i po ostatecznym przyjściu Jezusa objawi się całość
aktywności Ducha Świętego. Wtedy dopiero dowiemy się
ile naprawdę spraw działo się za Jego sprawą. To tak
jakbyśmy mieli zobaczyć powietrze dzięki któremu żyjemy.
W dzisiejszej liturgii Słowa, autorzy Starego i Nowego
Testamentu korzystają z obrazów Sługi Bożego i Głosu
Pańskiego nad wodami. Odnoszą je do wydarzenia Chrztu
Jezusa w Jordanie. Objawienie w Starym Testamencie
zapowiada to, co w Jezusie będzie się dokonywać.
Dzisiejsze święto jest wypełnieniem zamysłu Bożego
- rozpoczyna się uroczyste posłanie Jezusa, który odtąd
w sposób widoczny i słyszalny objawi się ludzkości jako
Słowo Boga.
Nie myślimy o Chrzcie w Jordanie jako o sakramencie,
który my przyjmujemy. Chrzest Jana miał na celu nawrócić
każdego, który dał się obmyć. Ludzie w ten sposób uznawali
swoją grzeszność i prosili o zgładzenie występków
względem Przykazań Bożych. Natomiast Jezus, jako Święty
Bóg, nie musiał się z czegokolwiek oczyszczać, ani
nawracać. Po co zatem dał się ochrzcić i dlaczego Jan nie
upierał się z odmową chrztu Jezusa? Otóż w Jordanie to
nie Bóg się ochrzcił, ale w sobie dał ochrzcić naturę ludzką,
a więc wszystkich jej uczestników, czyli całą ludzkość
wszystkich czasów.
Antyfona pierwszych Nieszporów dzisiejszego święta
mówi: "Zbawiciel przyszedł, aby przyjąć chrzest i przez to
odnowić grzesznego człowieka; przez wodę odrodził
zepsutą naturę i odział nas szatą nieśmiertelności”. On sam
nie potrzebował usprawiedliwienia, ale musiał dać je
każdemu człowiekowi. Dlatego zaczął dzieło zbawiania

ludzkości od uświęcenia w sobie natury, z którą złączył się
przychodząc na świat. Z tej przyczyny dzisiejsze święto
połączone jest z Bożym Narodzeniem.
Od Chrztu Jezusa w Jordanie możliwe były dalsze etapy
zbawiania ludzi: głoszenie, cuda, znaki, przeniesienie ludzkiej
natury przez mękę śmierć i zmartwychwstanie, umieszczenie jej po prawicy Ojca w niebie. Każdy człowiek może
już tam trafić "w całości" (dusza i ciało), czego dowodem
jest Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta.
Jaka w tym rola Ducha Świętego? - On daje świadectwo:
"w wodzie i we Krwi". W wodzie, to dzisiaj w postaci
gołębicy i głosu Ojca; we Krwi, to na krzyżu, gdzie zbrodnia
zostaje zamieniona w Ofiarę przebłagalną za grzechy
całego świata (podobnie jak Eucharystia z posiłku staje się
uobecnieniem Ofiary Chrystusa). Jezus od zawsze był
namaszczony Duchem Świętym i mocą. Znaki w Jego
działalności służyły pokazaniu tego ludziom na zewnątrz.
Duch daje świadectwo również i nam - namaszczonym
Duchem od naszego chrztu świętego. Tam, gdzie objawia
się działanie Ducha w naszym życiu (miłość, rozum, wiara,
męstwo, umiejętność, pobożność, itd.), tam działa On jako
posłany od Ojca, przez Syna. Jezus jest Christos, czyli
namaszczony; ale i my jesteśmy chrestoi, czyli namaszczeni
(christianoi, czyli chrześcijanie). On odwieczne przeniknięty
Duchem; my przeniknięci Duchem od chrztu świętego.
Jeśli postępujemy w
Prawdzie, wtedy jesteśmy Chrystusowi; wtedy
jak On jesteśmy poddani
życiodajnym powiewom
Ducha Świętego. (Powyższy wywód łatwiej
rozumieć w zestawieniu
z 1 J 5,5-8).
Kto przyjmuje Boży dar
zbawienia, zapoczątkowany w Chrzcie Jezusa
w Jordanie, ten korzysta
również ze skutków
odkupienia naszej dotkniętej grzechem natury. Dlatego w wodach Jordanu
widzimy swoje odbicie w gronie Niebian, czyli świętych.
ks. Krystian Wilczyński

Każdy z nas ma swój Egipt
Słowo Mizraim w języku hebrajskim oznacza Egipt.
W Starym Testamencie kraj ten jest symbolem niewoli.
Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, gdzie od wielu lat
byli niewolnikami, na pustynię. Uczynił ich ludźmi wolnymi
po to, by dać się im poznać i by oni, Izraelici, Jego lud
święty i wybrany, szczególna własność Boża, uznali w Nim
swego Pana.
Bóg obiecał zaprowadzić swój naród do Ziemi Obiecanej,
ale zanim to nastąpiło, czterdzieści lat wiódł go po pustyni.
Przez te wszystkie lata Bóg sam dbał o Izraelitów.
Zapewniał im pokarm i wodę: przez cztery dziesięciolecia

Żydzi nie uprawiali ziemi, nie kopali studni, nie polowali
ani nie zbierali owoców, a żaden z nich nie umarł z głodu.
Pan był cały czas obok: prowadził wędrowców w słupie
ognia i słupie obłoku, ochraniał i pokonywał wrogów. Bóg
dał Izraelitom wolność, a potem objawił im swą potęgę,
by uwierzyli, że to On jest Panem, ich Bogiem i nie ma
innego.
A jednak Izraelici co chwilę odwracali się od Tego, który
ich wyprowadził z niewoli. Mówili: lepiej nam było w
Egipcie. Niespodziewanie odzyskana wolność okazała się
nie tylko darem, ale też zobowiązaniem: musieli nauczyć

się żyć na nowo. Porzucić stare przyzwyczajenia, wyzbyć
się tego wszystkiego, na czym polegali, jako niewolnicy.
Oprzeć się tylko na Bogu i zaufać Mu bezgranicznie.
Uwierzyć, że skoro On sam ich wyprowadził z niewoli, to
zadba też, by bezpiecznie dotarli do obiecanego celu i nie
pozwoli, by stało się im coś złego.
Czy to nam coś przypomina? Kto z nas nie doświadczył
tego, że droga, którą Bóg prowadzi, jest trudna i pełna
zwątpień? Kiedy Bóg nas do siebie pociąga, to po to,
by wyzwolić, jak Izraelitów. Każdy z nas ma swój Egipt,
którego jest niewolnikiem.
Prawdziwa wolność jest jedynie w Bogu. Tylko wtedy,
kiedy wybierzemy Boga i Jemu powierzymy nasze życie,
możemy mieć pewność, że nie popadniemy w kolejną
niewolę. On sam przecież dał nam wolną wolę, choć nie
musiał. Mógł nas stworzyć całkowicie posłusznymi sobie
i niezdolnymi do sprzeciwiania się Mu.
Bóg jednak uczynił nas na swój obraz i podobieństwo.
On sam jest wolny, więc i nas obdarzył wolnością i pomaga

ją odzyskiwać,
kiedy ją utracimy.
Tylko że droga
do Boga i do
prawdziwej wolności w Nim nigdy nie jest łatwa
i przyjemna.
Zawsze prowadzi przez pustynię, tak, by człowiek zobaczył, że na tym
świecie nie ma nic, na czym mógłby polegać. Że jego jedyną siłą jest Bóg. Tylko w Nim jest zmartwychwstanie
i życie.
Jeśli chcę odzyskać prawdziwą wolność w Bogu, to muszę
odrzucić wszystko, co nie jest Nim. On jest Bogiem zazdrosnym. Nie pozwala mi zatrzymać sobie żadnego "bożka",
nawet najmniejszego i najbardziej niewinnego, bo inaczej
prędzej czy później znowu dam się uzależnić, nawet nie
zauważę, kiedy. Tylko On, Ten, który dał mi wolną wolę,
jest moją jedyną wolnością.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2017 r.; 8.00 + Urszula Więckowska - intencja od sąsiadów;
10.00 - w intencji Maksymiliana z okazji 16-tych urodzin; 12.00 + Jolanta Cywińska w 5. rocznicę śmierci;
18.30 + Danuta Serafin w m-c po śmierci
Poniedziałek, 9 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Maria Góra w 6. rocznicę śmierci
Wtorek, 10 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 - wolna intencja
Środa, 11 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Leszek Pappe w m-c po śmierci
Czwartek, 12 stycznia; 7.30 - wolna intencja; 16.00 + Danuta Serafin w m-c po śmierci
Piątek, 13 stycznia; 7.30 + Helena Będzimierowska w rodzice z obojga stron; 16.00 + Adam i Zbigniew
Sobota, 14 stycznia; 7.30 + Sabina Jankowska w m-c po śmierci; 18.00 - w intencji księdza Jana z okazji urodzin
- od Rady Parafialnej, Semper Fidelis i Żywego Różańca

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Koncert kolęd w wykonaniu naszej scholii i chórku młodzieżowego odbędzie się dzisiaj o godz. 13.00. Serdecznie
zapraszamy.
2. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. W soboty Msza św. już z liturgii niedzielnej
o godz. 18.00.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Program kolędy na stronie 5:
5. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo - inwestycyjne.
6. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy Świętej.
7. Przy wyjściu z kościoła nowy numer "Gościa Niedzielnego".
Zmarł nasz parafianin Andrzej Wojtalewicz, l. 47, zam. przy ul Reja 32. Wieczny odpoczynek racz mu 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

