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Pierwsze czytanie: Dz 4,32-35; Drugie czytanie: 1 J 5,1-6; Ewangelia: J 20,19-31.

Niedziela wieńcząca Oktawę Wielkanocy to niedziela
"Biała" lub "Miłosierdzia". Dzisiaj nowo ochrzczeni ostatni
raz uczestniczą w liturgii w białych szatach. Dalej wstąpią
już do regularnych szeregów chrześcijan i będą iść przez
życie w duchu przyjętych sakramentów.
 Liturgia słowa kieruje nas ku największemu przymiotowi
Bożemu - ku miłosierdziu. Jest to taki rodzaj miłości, który
przekracza nawet wielkoduszne i bezinteresowne dzielenie
się, ponieważ jest gotów ponieść dobrowolną "stratę" na
rzecz dobra drugiej osoby (por. J 15,13).
 "Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga
żywego". W tym duchu winniśmy sobie świadczyć dobro
ze względu na Boga, a nigdy dla próżnej chwały. "Cóż
masz, czego byś nie otrzymał?" (1Kor 4,7) - poucza nas
św. Paweł i ostrzega, że tam gdzie dzieje
się dobro, tam też jest przeciwnik. Jego
pokusy nie będą otwarte i odsłonięte, ale
ukryte i pozornie dobre. Musimy
pamiętać, żeby modlić się w każdym
czasie, a zwłaszcza przed różnymi
działaniami, rozmowami, spotkaniami.
Pokusa będzie dotyczyła również
czynienia "więcej dobra" niż tego chce
Pan. Można spalać się dla słusznej
sprawy, ale jeśli zaniedba się pod-
stawowe, najważniejsze rzeczy lub osoby,
wtedy taka ofiara spalana nie jest miła
Bogu. Lepsze jest miłosierdzie od ofiary
(por. Mt 9,13).
 Dlatego pamiętajmy o wzajemnej miłości
do siebie. Niech żaden z nas nie chce
prześcigać się wzajemnie w zaszczytach, pochwałach,
osiągnięciach; a jedynie we wzajemnej miłosnej służbie
(por. Rz 12,10nn). Niech nie będzie nieuczciwego
współzawodnictwa między nami: "Sercami waszymi niech
rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15), który zawsze jest
związany z miłością.
 Bierzmy przykład z życia pierwszych chrześcijan, opisa-
nego w pierwszym czytaniu: a) W modlitwie mamy być
jednego ducha i jednego serca. Takie przebywanie ze sobą
bardzo ożywia  wiarę. Jeśli występują różnice w po-
glądach, najlepiej je rozwiązywać od razu i zawsze z mi-
łością - dla dobra drugich; b) Dary i dobra duchowe są
wspólne. Jeśli ktoś służy swoimi umiejętnościami i talenta-
mi, a nawet zwykłą obecnością, jest to dla dobra wspólnoty;
c) Świadectwo o Zmartwychwstałym zawsze ma na celu
miłość. Inspiruje odbiorcę, umacnia świadka, powoduje
rozszerzanie się Dobrej Nowiny. Takie działanie daje

wielką łaskę; d) Nie zapominajmy o dobroczynności, która
jest miłosierdziem samym. Niech będzie oczyszczona od
własnych żądz, pragnień próżnej chwały i chęci pokazy-
wania się przed innymi.
 Św. Jan w swoim liście osadza miłość względem Boga
w przestrzeganiu przykazań. Nie są one ciężkie: brzemię
Chrystusa jest lekkie, a jarzmo Jego jest słodkie (por.
Mt 11,30). Ta miłość ma różne oblicza i dlatego jest zawsze
możliwa: przebaczająca, pocieszająca, wymagająca,
stanowcza, prosta, prawdziwa, itd... On sam poniósł to
jarzmo: "Miłujcie się wzajemnie, jak JA WAS
UMIŁOWAŁEM" (J 15,12). A pokazał to nie tylko
przyjmując chrzest (przychodząc przez wodę) ale i pono-
sząc ofiarę (przychodząc przez krew). Duch Boży

zaświadczył o tym swoją obecnością kiedy
pokazał się nad wodami Jordanu, kiedy
łączył Ojca z Synem na Krzyżu i kiedy
został przez Jezusa posłany w wieczór
niedzieli zmartwychwstania: "Tchnął na
nich i rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane". Ta droga jest naszą drogą.
Nie wystarczy przyjąć chrzest, trzeba
jeszcze składać ofiary w służbie Prawdy
w Duchu Świętym.
 Doświadczenie życiowe uczy, że nawet
wiedząc to wszystko, można nie wierzyć.
Św. Tomasz Apostoł jest dla nas przykła-
dem takiego człowieka. Któż bardziej niż
on znał Jezusa i doświadczał Jego boskiej

mocy jeszcze za życia? A jednak całe to niezwykłe doś-
wiadczenie okazało się niewystarczające dla niego,
w konsekwencji czego nie wierzył, dopóki sam się nie
przekonał, że Jezus żyje. Niewątpliwie jest to patron
niewierzących i przeżywających trudności w wierze.
Takim Jezus szczególnie się objawia i przekonuje o swoim
zmartwychwstaniu: tylko Tomaszowi Pan urządził
"specjalne widowisko", aby pokazać jak bardzo Mu zależy
na wierze każdego człowieka.
 W Triduum Chrystus powiedział nam wyraźnie, że Jego
Ofiara była potrzebna, że ma ona sens, że są ludzie jej
potrzebujący, że da siłę do świadczenia, że ma zgładzić
grzechy i że daje radość. Czy dzisiaj, w dniu Zmar-
twychwstania, widzisz to, co się dokonało? Czy przeszedłeś
z opuszczenia, przez ofiarę, aż po radość zbawienia? Czego
konkretnie miłosierny Jezus w Tobie dokonał? Czym dla
Ciebie w te Triduum była Pascha? Co się zmieniło?

ŚWIATŁO SŁOWA

ks. Krystian Wilczyński



   Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością, oraz za
wstawiennictwem św. Józefa, czło-
wieka zawierzenia, który opiekował się
Tobą po narodzeniu, proszę Cię
w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które
znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko po-
zostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen.

 9 kwietnia (w tym roku) Kościół obchodzi Zwiastowanie
- symboliczną datę wcielenia Syna Bożego. Wspomnienie
tego wydarzenia podkreśla, że Bóg zaczął realne, ludzkie
życie od poczęcia się w łonie matki. Dlatego w tym właśnie
dniu obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Jego
podstawowym celem - jak pisał Jan Paweł II w encyklice
“Evangelium vitae” - jest budzenie w sumieniach, w ro-
dzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim
wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w ka-
żdym momencie i każdej kondycji. Z dniem świętości
życia związana jest praktyka Duchowej Adopcji, która
polega na modlitwie w intencji dziecka zagrożonego
zabiciem w łonie matki.
 Zobowiązanie Duchowej Adopcji będzie można złożyć
w poniedziałek na Mszy Świętej o godzinie 9.00
i 18.00 w naszym kościele. Prosimy o przemyślenie tej
inicjatywy i włączenie się w nurt modlitwy w intencji

najbardziej bezbronnych.
 Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej
(Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy
- zamieszczonej poniżej - w intencji dziecka i jego rodziców.

Zwiastowanie - Dzień Świętości Życia

 Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego, które
zostało ustanowione przez Jana Pawła II w 2000 roku.
Z tym dniem kojarzy się między innymi postać św. siostry
Faustyny, pisany przez nią "Dzienniczek", podyktowana
przez Pana Jezusa Koronka czy Sanktuarium
w Łagiewnikach. Nie można mówić o Bożym Miłosierdziu
i nie wspomnieć także o obrazie Jezusa Miłosiernego.
Przyjrzyjmy się zatem pokrótce jego historii
i symbolice.
 Jest to pierwszy w historii wizerunek,
o którego wykonanie poprosił sam Pan Jezus.
W 1931 roku ukazał się siostrze Faustynie,
a trzy lata później w Wilnie obraz został
namalowany po raz pierwszy przez Eugeniusza
Kazimirowskiego, gdzie znajduje się do dzisiaj.
Najbardziej znanym wizerunkiem jest ten
autorstwa Adolfa Hyły, umieszczony w kaplicy
klasztornej sióstr w Łagiewnickim Sanktuarium.
Wizerunek Pana Jezusa słynie łaskami, ponieważ
jak On sam powiedział: Obiecuję, że dusza, która czcić
będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na
Ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej
chwały.
 Gdy spoglądamy na Jezusa Miłosiernego, od razu za-
uważamy Jego oczy. Gdy nasz wzrok spotyka się ze
wzrokiem Chrystusa, to możemy poczuć to, czego
doświadczyli obecni przy Nim na Golgocie. Sam powiedział
przecież do siostry Faustyny: Spojrzenie Moje z tego
obrazu jest takie jak spojrzenie z krzyża. W pięknych
oczach Jezusa widać miłość, miłosierdzie, troskę,
przebaczenie. Nasz wzrok przykuwają także ręce Pana
Jezusa. Prawa jest podniesiona, ale nie po to by grozić

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

i karać, ale aby nam błogosławić. W "Dzienniczku"
czytamy takie słowa: Nie chcę karać zbolałej ludzkości,
ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego mi-
łosiernego serca. Gdy uważnie przyjrzymy się prawej
ręce, to zauważymy na niej ranę po gwoździach. Lewa
dłoń Jezusa Miłosiernego wskazuje na przebite serce, które
jest najistotniejszym miejscem na obrazie. To w sercu rodzą
się uczucia, myśli, pragnienia. To z miłości Chrystus oddał
za nas życie. Z serca Jezusa wychodzą dwa promienie,

o których sam powiedział, że: Blady promień
oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze;
czerwony promień oznacza krew, która jest
życiem dusz. Woda odnosi się do sakramentu
chrztu, spowiedzi i darów Ducha Świętego,
a krew do Eucharystii. Promienie w sposób
symboliczny ukazują także krew i wodę, które
wypłynęły z przebitego serca.
 Pan Jezus nigdy nie przestaje nas szukać, co
odzwierciedlają namalowane na obrazie stopy.

Nie czeka, aż będziemy idealni, ale to On pierwszy idzie
w naszą stronę. Uwagę zwraca także strój Jezusa, którym
jest biała szata, która symbolizuje zmartwychwstanie. Na
obrazie widać ślady męki, ale ubiór świadczy o tym, że
Chrystus pokonał śmierć. Jasną postać Jezusa Miło-
siernego okala ciemne tło. Odnosi się do czasu, kiedy
siostra Faustyna zobaczyła Pana Jezusa, ponieważ miało
to miejsce wieczorem. Znaczenia symbolicznego możemy
szukać w ciemności naszych grzechów, do której wchodzi
Chrystus Zmartwychwstały przynoszący nam nadzieję
przebaczenia. Na samym dole obrazu umieszczone są
słowa "Jezu, ufam Tobie", które otwierają człowieka na
Boże Miłosierdzie.

na podstawie: "Jezus ufa Tobie. Inna książka o Bożym Miłosierdziu"

Barbara Majkowska



Kiedy się dziwić przestanę
Gdy w mym sercu wygaśnie czerwień
Swe ostatnie, niemądre pytanie
Nie zadane, w połowie przerwę
 Kiedy się dziwić przestanę
 Lżej mi będzie i łatwiej bez tego
 Ścichną szczęścia i bóle wyśmiane
 Bo nie spytam już nigdy - dlaczego?
I nic we mnie i nic koło mnie
Kiedy się dziwić przestanę
Kiedy się dziwić przestanę
Będzie po mnie

Jonasz Kofta, "Kiedy się dziwić przestanę" - fragmenty

 My - ludzie będący być może już od wielu lat we
wspólnocie Kościoła - jesteśmy szczególnie narażeni na
to, że Dobra Nowina, w tym ta o Zmartwychwstaniu
Chrystusa, po prostu nam spowszednieje, przestanie robić
na nas jakiekolwiek wrażenie. Jest to sytuacja nie-
bezpieczna dla naszej wiary, bo jeśli coś nam spowszedniało
to nie będziemy potrafili się tym cieszyć. Nie będziemy
się rozwijać i doświadczać w pełni życia w relacji
z Bogiem. Tymczasem dla chrześcijanina bardziej właściwa
jest postawa dziecięcej otwartości. Dziecko, które poznaje
świat, jest nim zadziwione. Zadaje mnóstwo pytań
i wszystko je fascynuje. Potrafi się cieszyć z naj-
drobniejszych rzeczy, które na dorosłym człowieku niekiedy
nie robią już wrażenia. A przecież sam Jezus mówił: "Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego".
 Dlatego zadziwienie wydaje się najwłaściwszą reakcją
na wieść o Zmartwychwstaniu. W końcu to nie jest
normalne, żeby osoba, która na oczach wszystkich skonała
i już leżała w grobie, nagle ożyła. Takie rzeczy naturalnie
się nie dzieją. To jest niemożliwe! Powinno nas to zadziwić,

CZY ZMARTWYCHWSTANIE CIĘ DZIWI?

a ze zdziwienia mogą się urodzić dalsze pytania: dlaczego?
Czyją mocą? Jaki to ma skutek dla nas? Jeśli zaczniemy
sobie na nie odpowiadać, a raczej: jeśli pozwolimy, żeby
Bóg dawał nam odpowiedzi to nasza wiara stanie się
bardziej świadoma i urośnie.
 Czasem jednak na drodze do wiary pojawi się również
etap niedowierzania. Dobrze to widać na przykładzie
uczniów Jezusa. Ewangelie podają, że świadectwo kobiet,
które widziały pusty grób dla apostołów wydało się "czczą
gadaniną" i nie dali temu wiary. Nie chcieli też początkowo
uwierzyć Marii Magdalenie i innym uczniom. Na tym tle
postawa Tomasza Apostoła, o której czytamy w dzisiejszej
Ewangelii, nie jest żadnym negatywnym wyjątkiem, bo
z wiarą mieli problem wszyscy apostołowie. Jezus
oczywiście niewiary nie pochwala. Wręcz przeciwnie -
niejednokrotnie gani uczniów, wyrzuca im brak wiary.
Jednocześnie jednak nie obraża się na nich i dalej ich
formuje. Po prostu rozumie, że tacy jesteśmy i czasem
ciężko nam uwierzyć. Mało tego, Jezus przychodzi i czyni
zadość żądaniu Tomasza, dając mu możliwość dotknięcia
swoich ran.
 Odnosząc powyższą scenę do naszego życia zastanówmy
się: czy przypadkiem nie zareagowalibyśmy tak samo jak
Tomasz? Np. gdy ktoś daje świadectwo uzdrowienia
mówimy: "Dopóki nie zobaczę pełnej dokumentacji
medycznej, nie uwierzę!". Widać w tym postawę zdzi-
wienia ("Takie rzeczy się przecież nie zdarzają!"), ale
i dociekliwości ("Sprawdzę, w jaki sposób to się mogło
stać"). Takie postawy - choć nie idealne - są o wiele lepsze
niż zupełna obojętność ("Nie obchodzi mnie to"). Od
Tomasza możemy zaś zaczerpnąć jedną bardzo ważną
lekcję. Pomimo swojej niewiary trwał on dalej we
wspólnocie uczniów Jezusa. To właśnie dzięki temu, że
po ośmiu dniach od zmartwychwstania był wciąż razem

z nimi, mógł doświadczyć upragnionego spotkania
z Mistrzem. My także możemy czasem prze-
żywać wątpliwości i zazdrościć innym, którzy
mają bogatsze doświadczenie Bożej obecności
w życiu. Trwajmy wówczas wraz z uczniami
Jezusa, szukajmy i bądźmy otwarci na słowa
i znaki. Może we właściwym czasie też prze-
żyjemy swoje osobiste spotkanie ze Zmartwych-
wstałym, które usunie wszelkie wątpliwości?
Dajmy mu się wtedy zaskoczyć jak dzieci!

Damian Zelewski

Wtorek, 10 kwietnia, o godz. 19.00 w domu parafialnym.
Zapraszamy na konferencję wszystkich członków parafialnych grup: Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Żywego
Różańca, Semper Fidelis, Wieczernika, Ucha Igielnego, Grupy Biblijnej, Różańca Rodziców za Dzieci, Scholi
Młodzieżowej, szafarzy i lektorów oraz wszystkich parafian.

Wizja duszpasterska naszej parafii
w świetle nauczania papieża Franciszka

Inspirowane artykułem ks. Dariusza Kowalczyka SJ, "Gość Niedzielny" 14/2012



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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

1. W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia zbiórka do puszek na dzieła Caritasu.

2. W dzisiejsze Święto zapraszamy jeszcze raz do naszego kościoła w Godzinie Miłosierdzia, czyli o 15.00 na Koronkę

do Bożego Miłosierdzia.

3. Jutro przypada w liturgii, przełożona z 25 marca (z racji Wielkiego Tygodnia), uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Msze Święte o 7.30, 9.00 oraz 18.00. Jest to również Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą będzie można

podjąć na Mszach Świętych o 9.00 oraz 18.00. Więcej na ten temat dowiemy się z gazetki parafialnej. Zachęcamy

wszystkich do zabrania darmowej gazetki "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego", która jest wyłożona przy gazetkach

parafialnych.

4. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym.

5. Konferencja "Wizja duszpasterska naszej parafii w świetle nauczania papieża Franciszka" odbędzie się we wtorek,

10 kwietnia o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich członków parafialnych grup:

Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Żywego Różańca, Semper Fidelis, Wieczernika, Ucha Igielnego, Grupy Biblijnej,

Różańca Rodziców za Dzieci, Scholi Młodzieżowej, szafarzy i lektorów oraz wszystkich parafian.

6. Próba scholi muzycznej dorosłych w środę, o godz. 19.00 w domu parafialnym.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami o godz.

19.15. Po adoracji spotkanie młodzieży w domu parafialnym.

8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45.

9. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz.

12.00 w domu parafialnym.

10. Taca za tydzień przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.

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

Zmarły nasze parafianki: Józefa Czernicka, l. 93, zam. przy ul. Reja 24 oraz Janina Harasimowicz, l. 97, zam. przy

ul. Okrąg. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

15 kwietnia 2018 r. (niedziela), godz. 11.00
Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki
Dobrego Pasterza zapraszają na przedstawienie inspirowane wątkami z życia bł. ojca Honorata Koźmińskiego,
w szczególności jego młodzieńczego buntu oraz drogi nawrócenia. Przedstawienie zostanie wystawione w naszym
kościele w niedzielę, 15 kwietnia, po sumie parafialnej, czyli ok. godz. 11.00.

PRZEDSTAWIENIE O BŁOGOSŁAWIONYM HONORACIE KOŹMIŃSKIM

Poniedziałek, 9 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie; 7.30 + Ginter Jurczyk; 9.00 - wolna intencja;

18.00 + Ryszard Mikołajczak w 2. rocznicę śmierci

Wtorek, 10 kwietnia; 7.30 - o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla rodzin synów Bartłomieja i Rafała;

18.00 + Ginter Jurczyk

Środa, 11 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 + Józef, rodzice z obu stron oraz krewni

Czwartek, 12 kwietnia; 7.30 - o szczęśliwe rozwiązanie; 18.00+ Ginter Jurczyk

Piątek, 13 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 + Hieronim Kucharski w 3. rocznicę śmierci

Sobota, 14 kwietnia; 7.30 + Teresa Mieszkowska w m-c po śmierci; 18.00 + Ginter Jurczyk

Niedziela Biblijna, 15 kwietnia; 8.00 + z bloku Reja 24 A,B,D,E,F; 10.00 + Ginter Jurczyk;

12.00 - o błogosławieństwo dla Marii i Tadeusza z okazji 51. rocznicy ślubu; 18.30 + syn Maciej w 5. rocznicę śmierci,

rodzice: Kazimiera i Władysław, teściowie


