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 Niedziela, 15 marca - rozpoczęcie na Mszy Świętej o godz. 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30 
 Poniedziałek - środa, 16 -18 marca - 8.00 - Msza Święta; 8.30 - nabożeństwo z nauką rekolekcyjną 
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TYGODNIK PARAFII  
NMP MATKI KOŚCIOŁA  

i św. Katarzyny Szwedzkiej  

     2. Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2020 roku (nr 189) 
Pierwsze czytanie: Rdz 12,1-4a; Drugie czytanie: 2 Tm 1,8b-10; Ewangelia: Mt 17,1-9 

Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze 
swoimi dziećmi  
Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da 
nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawró-
ceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas 
poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. 
Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła 
w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła 
i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, 
wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami 
dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego 
„Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5,21), 
wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego 
Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po 
„zwrócenie się Boga przeciwko samemu 
sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI. 
Istotnie Bóg miłuje także swoich nie-
przyjaciół (por. Mt 5,43-48).  
Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym 
człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną 
swego Syna, nie jest jak ten przypisywany 
mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas 
jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu 
czegoś nowego” (Dz 17,21). Tego rodzaju gadulstwo, 
podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest 
cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych 
czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie 
środków społecznego przekazu.  
4. Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gro-
madzić tylko dla siebie  
Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej 
oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa 
ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych 
ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od 
tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, 

różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, 
nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we 
wszelkich jego formach i niepohamowanego pra-
gnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.  
Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli 
do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej 
potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę 
osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej 
sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni czło-
wieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upod-
leniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i mu-

simy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę 
strukturalne wymiary gospodarki. Z tego 
powodu w okresie Wielkiego Postu roku 
2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do 
Asyżu młodych ekonomistów, przedsię-
biorców i ludzi mających wpływ na 
zachodzące zmiany, aby przyczynić się do 
nakreślenia konturów gospodarki bardziej 
sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie 
powtarzało Magisterium Kościoła, polityka 

jest wybitną formą miłości. To samo dotyczy 
zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym 
duchem ewangelicznym, który jest duchem Bło-
gosławieństw.  
W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam 
wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy 
przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili 
nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i na-
wrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten 
sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus 
mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi 
i światłem świata (por. Mt 5,13-14).  

Papież Franciszek 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST (cz. 2) 
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20) 




W marcu w naszym Tygodniku, jak już pisaliśmy 
w ubiegłą niedzielę, będziemy przytaczać opinie Jana 
Pawła II dotyczące różnych aspektów. Nadarzyła się 
okazja, aby tę tematykę dostosować do aktualnego 
wydarzenia. Dzisiaj 8 marca, a więc Dzień Kobiet, 
spróbujemy zatem przytoczyć te myśli Jana Pawła II 
mówiące właśnie o kobietach. Może się wydawać, że 
to artykuł przeznaczony tylko dla pań, jednak nic 
bardziej mylnego, ponieważ także panowie mogą się 
wczytać w myśli Jana Pawła II i spojrzeć na kobiety 
„papieskimi oczyma”. Zacytowane poniżej słowa Jana 
Pawła II będą pochodziły z „Listu do kobiet” 
ogłoszonego w związku z IV międzynarodową 
konferencją ONZ na ich temat, która odbyła się we 
wrześniu 1995 w Pekinie. Nie możemy pominąć 
również listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris 
dignitatem” (O godności i powołaniu kobiety) z 1988 
roku wydanego z okazji Roku Maryjnego. Warto 
wspomnieć, że jest to pierwszy wielkiej rangi 
dokument papieski w całości poświęcony kwestii 
współczesnej kobiety. 
Papież w drugim z wymienionych listów wprowadza 
fascynujące i niezwykłe określenie: „geniusz kobiety” 
i charakteryzuje to pojęcie w ten sposób: Kościół 
składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego 
„geniuszu” w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów 
i narodów; składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie 
Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu 
Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich 
wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie 
owoce kobiecej świętości. Ojciec Święty dodaje także, 
że: najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół 
widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego 
natchnienia. 
Jan Paweł II kieruje swoje słowa również do kobiet – 
matek, bo podejmuje refleksję o wielkości i wyją-
tkowości macierzyństwa. Temu tematowi poświęca 
cały szósty rozdział listu „Mulieris dignitatem” i pisze 
tam między innymi w ten sposób: Macierzyństwo jest 
związane z osobową strukturą kobiecości oraz z oso-
bowym wymiarem daru: „Otrzymałam mężczyznę od 
Pana” (Rdz 4,1). Od strony kobiety jest to w sposób 
szczególny związane z „bezinteresownym darem 
z siebie samej”. Rodzicielstwo — chociaż należy do 
obojga — urzeczywistnia się o wiele bardziej 
w kobiecie. Kobieta też bezpośrednio „płaci” za to 
wspólne rodzicielstwo, które o wiele dosłowniej 
pochłania energię jej ciała i duszy. Trzeba więc, aby 
mężczyzna był tego w pełni świadom, że w tym 
wspólnym ich rodzicielstwie zaciąga on szczególny 
dług wobec kobiety.  
Papież ma również świadomość moralnej siły i ducho- 

wej mocy kobiety, która wiąże się 
ze świadomością, że Bóg w jakiś 
szczególny sposób zawierza jej 
cz łowieka. Oczywiście , Bóg 
zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każ-
demu z osobna. Jednakże to zawierzenie odnosi się 
w sposób szczególny do kobiety — właśnie ze względu 
na jej kobiecość — i w sposób szczególny stanowi też 
o jej powołaniu. 
Warto zapoznać się z całą treścią tych listów, ponieważ 
przytoczone tutaj słowa to jedynie namiastka 
zawartych tam ciekawych treści i fascynujących myśli. 
Na koniec zacytujmy piękne papieskie podziękowania 
pochodzące ze wspomnianego „Listu do kobiet”, 
w których każda z pań znajdzie coś dla siebie.  
Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie 
nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego 
doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym 
uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, 
przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem 
w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej 
drodze życia. 
Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie 
łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne 
obdarowywanie się służyć komunii i życiu. 
Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która 
wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie 
społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, 
ofiarności i stałości. 
Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, 
zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystyczne-
go, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz 
w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum 
i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajem-
nicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur 
ekonomicznych i politycznych. 
Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, 
która na wzór największej z kobiet, 
Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, 
otwierasz się ulegle i wiernie na 
miłość Bożą, pomagając Kościołowi 
i całej ludzkości dawać Bogu 
„oblubieńczą” odpowiedź, 
wyrażającą się w przedziwnej 
komunii, w jakiej Bóg pra-
gnie pozostawać ze swoim 
stworzeniem. 
Dziękujemy ci, kobieto, za 
to, że jesteś kobietą!

JAN PAWEŁ II O KOBIETACH 



PIERWSZE PRZYKAZANIE: 
JA JESTEM PAN, BÓG TWÓJ. NIE BĘDZIESZ 
MIAŁ CUDZYCH BOGÓW PRZEDE MNĄ.  
442. Co zawiera stwierdzenie Boga: „Ja jestem Pan, 
twój Bóg” (Wj 20,2)? 
Nakłada na wiernego obowiązek, aby strzegł i urzeczy-
wistniał w swoim życiu trzy cnoty teologalne oraz 
unikat grzechów, które są im przeciwne. Wiara domaga 
się wiary w Boga i odrzucenia tego wszystkiego, co się 
jej sprzeciwia, jak na przykład: dobrowolnego wątpie-
nia, niewiary, herezji, apostazji, schizmy. Nadzieja 
domaga się ufnego oczekiwania Bożej pomocy i u-
szczęśliwiającego oglądania Boga oraz unikania 
rozpaczy i zuchwałej ufności. Miłość domaga się 
miłowania Boga nade wszystko i odrzucenia obo-
jętności, niewdzięczności, oziębłości, znużenia lub 
lenistwa duchowego i nienawiści Boga, która rodzi się 
z pychy.  
443. Czego domagają się słowa Pana Jezusa: „Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz” (Mt 4,10)? 
Domagają się: adoracji Boga jako Stwórcy wszystkiego, 
co istnieje; oddawania należnego Mu kultu w wymiarze 
indywidualnym i społecznym; modlitwy wyrażającej się 
w uwielbieniu, dziękczynieniu i w prośbie; składania 
Bogu ofiary, przede wszystkim ofiary duchowej 
naszego życia, łączącej się z doskonałą ofiarą Chrystusa 
na krzyżu; wypełnienia złożonych Bogn przyrzeczeń 
i ślubów.  
444.W jaki sposób człowiek urzeczywistnia swój 
obowiązek składania Bogu czci w prawdzie i w 
wolności? 
Każdy człowiek ma prawo i obowiązek moralny poszu-
kiwania prawdy, zwłaszcza w tym, co odnosi się do 
Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, winien ją przyjąć 
i wiernie zachować, oddając Bogu prawdziwą cześć. 
Jednocześnie godność osób) ludzkiej domaga się, aby 
w sprawach religijnych nikt nie był zmuszany do dzia-
łania wbrew swemu sumieniu, ani też nie powinien 
doznawać przeszkody, w słusznych granicach porządku 
publicznego, gdy działa według swego sumienia, 
prywatnie czy publicznie, sam albo stowarzyszony 
z innymi.  
445. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: „Nie będziesz 
miał cudzych bogów przede Mną” (Wj 20,2)? 
To przykazanie zakazuje: politeizmu lub bałwochwal-
stwa, które ubóstwiają to, co nie jest Bogiem, a więc 
stworzenie, władzę, pieniądz, nawet szatana; zabobonu, 
który jest wypaczeniem kultu oddawanego Bogu, 
a przejawia się w różnych formach wróżbiarstwa, 
magii, czarów i spirytyzmu; bezbożności, która wyraża 

się w kuszeniu Boga w słowach lub czynach, w święto-
kradztwie, które profanuje osoby lub rzeczy święte, 
przede wszystkim Eucharystię; w symonii, która ozna-
cza na bywanie lub sprzedawanie rzeczy duchowych; 
ateizmu, który odrzuca istnienie Boga, opierając się na 
błędnej koncepcji autonomii ludzkiej; agnostycyzmu, 
który twierdzi, że o Bogu nie można nic powiedzieć 
i jest równoznaczny z indyferentyzmem lub ateizmem 
praktycznym.  

446. Czy nakaz Boży: „Nie będziesz czynił żadnej 
rzeźby…" (Wj 20,3) zakazuje kultu obrazów? 
W Starym Testamencie nakaz ten zabraniał przedsta-
wiania Boga, absolutnie transcendentnego, w jakich-
kolwiek wizerunkach. Od momentu Wcielenia Syna 
Bożego chrześcijański kult świętych obrazów jest 
usprawiedliwiony (jak stwierdza sobór w Nicei z 787 
roku), ponieważ opiera się na misterium Syna Bożego, 
który stal się człowiekiem, w którym transcendentny 
Bóg stal się widzialny. Nie chodzi tu o oddawanie czci 
samemu obrazowi, lecz o oddawanie czci osobie, którą 
ten obraz przed stawia: Chrystusowi, Dziewicy Maryi, 
aniołom i świętym.  

DRUGIE PRZYKAZANIE: 
NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA 
TWEGO NADAREMNO.  
447. Jak należy szanować święte imię Pańskie? 
Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy 
go po to, by je błogosławić, wychwalać, uwielbiać. 
Zakazane jest więc jego nadużywanie w celu popełnie-
nia zbrodni i wszelkie nieodpowiednie używanie 
imienia Bożego, jak bluźnierstwo, które ze swej natury 
jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewierności 
wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga.  
448. Dlaczego zabroniona jest fałszywa przysięga? 
Ponieważ wzywa się Boga, który jest Prawdą, by był 
świadkiem kłamstwa. 
449. Co to jest wiarołomstwo? 
Wiarołomstwo jest wtedy, gdy kto pod przysięgą składa 
przyrzeczenie, którego nie ma zamiaru dotrzymać, lub 
gdy ktoś złożywszy pod przysięgą przyrzeczenie, nie 
dotrzymuje stówa. Jest grzechem ciężkim przeciw 
Bogu, który jest zawsze wierny w swoich obietnicach.  

Pytania o wiarę



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 9 marca 
  7.30 + Zygmunt Wien - int. od uczestn. pogrzebu 
18.00 + Bolesław Góra 
Wtorek, 10 marca 
7.30 - w intencji Franciszki z okazji urodzin 
          i imienin - o przymnożenie wiary i miłości 
18.00 + Marian Mieszała - intencja od uczestników         
 pogrzebu 
Środa, 11 marca 
  7.30 - o zdrowie dla Teresy 
18.00 + Jadwiga - intencja od Doroty 
Czwartek, 12 marca 
  7.30 - wolna intencja 

18.00 + Helena Surowiec 
Piątek, 13 marca - roczn. wyboru papieża Franciszka 
 7.30 + w czyśćcu, zapomnianych przez krewnych 
18.00 + Marek w 1. rocznicę śmierci 
Sobota, 14 marca 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + mąż Zygfryd Reszka 
Niedziela, 15 marca 
  8.00 + Anna i Leon oraz Agnieszka i Leon 
10.00 + Jadwiga 
12.00 + Halina i Władysław Lidzbarscy 
18.30 + Tadeusz, Halina i Zbigniew Adamiak

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, 

tel. 583447268; Msze Święte 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 


INTENCJE MSZALNE

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami. Przy wyjściu z kościoła 
można złożyć do puszek ofiarę na Dzieło Pomocy 
Misjom. 
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym 
dzisiaj o godz. 17.30. 
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 
4. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę 
od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.  
5. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 
6. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 
7. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 
17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 
18.30 dorosłych oraz młodzież. 

8. Warsztaty z e-uzależnień dla młodzieży i rodziców 
odbędą się w naszym domu parafialnym w sobotę, 
14 marca. Dla młodzieży w godz. 14.30 – 16.30, a dla 
rodziców w godz. 17.00 – 20.00. Prosimy o udział 
rodziców oraz młodzież, biorącą udział w treningach 
piłkarskich, ale także wszystkich chętnych. 
9. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, 
które będą zarazem odnowieniem ubiegłorocznych 
misji. Poprowadzi je ta sama ekipa. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich parafian do wzięcia udziału. 
Szczegóły na str. . 
10. Są jeszcze wolne miejsca na 4-dniową pielgrzymkę 
do Niepokalanowa, Lublina, Wąwolnicy, Kazimierza, 
Kodnia, Zuzeli w dn. 25-28 kwietnia. 
11. Za tydzień mamy tacę remontowo – inwestycyjną. 
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV róży 
oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 
Zmarli nasi parafianie: śp. Stanisława Makoś, l.90, z ul. 
Reja oraz śp. Andrzej Zakrzewski, l.63, z ul. Marynarki 
Polskiej. Polećmy ich miłosiernemu Bogu… 




