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PARAFIALNA MAJÓWKA NA PODLASIU

W czasie majówki, z inicjatywy księdza proboszcza Jana
Kucharskiego i pod jego sprawnym kierownictwem,
odbyliśmy przepiękną pielgrzymkę na Podlasie.
Wyruszyliśmy pierwszego maja rano, by po siedmiu
godzinach jazdy wygodnym autokarem dotrzeć do
Białegostoku. Podróż, urozmaicona modlitwą, przebiegła
bez zakłóceń i nawet nie była męcząca. Pierwszym naszym
celem było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym
złożone zostały szczątki błogosławionego księdza Michała
Sopoćko, apostoła Miłosierdzia Bożego i spowiednika
Świętej Faustyny Kowalskiej. Uczestniczyliśmy we Mszy
świętej koncelebrowanej z udziałem naszego proboszcza.
Po Mszy poświęciliśmy czas na zwiedzanie starówki białostockiej, która zachwyciła nas urodą, czystością i porządkiem przestrzennym. Należało oczywiście obowiązkowo
zobaczyć urocze planty i pałac Branickich. Był też czas
na pobyt i modlitwę w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Bazylika powstała w wyniku pozwolenia na rozbudowę stojącego obecnie w bezpośrednim jej sąsiedztwie starego kościoła. Efekt
rozbudowy jest taki, że objętość bazyliki przerasta stary
kościół kilka razy.
Po pełnym wrażeń dniu, udaliśmy się do Supraśla, gdzie
w ośrodku Bukowisko, nasz przewodnik zaplanował bazę

pobytowo-wypadową na następne dwa dni. Ośrodek wyróżniał się przyzwoitym standardem i dobrą kuchnią. Po
kolacji pierwsza niespodzianka. Staraniem uczestników
pielgrzymki odbyła się bardzo miła uroczystość. Świętowaliśmy pierwszą rocznicę objęcia probostwa w naszej parafii
przez księdza Jana Kucharskiego. Jubilat był bardzo zaskoczony pamięcią parafian. Ale jak tu nie pamiętać o takim
proboszczu.
Następnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Suchowoli,
rodzinnej parafii błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki. Po modlitwie w kościele, ksiądz proboszcz
zrewanżował się pielgrzymom niespodzianką. W Izbie
Pamięci Księdza Jerzego zorganizował spotkanie z rodzeństwem błogosławionego kapłana, o czym wcześniej
nic nie wiedzieliśmy. W spotkaniu udział wzięli starszy brat

Józef z żoną i siostra Błogosławionego. Kolejną niespodzianką
była wizyta na grobie rodziny Popiełuszków, gdzie mieliśmy
okazję złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze.
Z Suchowoli udaliśmy się do Sanktuarium Maryjnego
w Różanymstoku. Wśród pól Podlasia niespodziewanie
ukazała się monumentalna bryła Bazyliki Ofiarowania NMP
prowadzona obecnie przez salezjanów. Przepiękny obiekt
z bogatym wnętrzem i jeszcze bogatszą historią słynącą
cudami. Jedno i drugie zapiera oddech. Pełni wrażeń,
uduchowieni pojechaliśmy z Różanegostoku do Sokółki. Tam,
w kościele Św. Antoniego w roku 2008 miało miejsce zdarzenie, które określa się obecnie cudem eucharystycznym.
Możemy na własne oczy przyjrzeć się fragmentom
konsekrowanej Hostii na której, jak potwierdzają badania
patomorfologiczne wykonane przez dwoje niezależnych
profesorów z Akademii Medycznej w Białymstoku, umiejscowiona jest tkanka mięśnia sercowego. Uczestniczymy we
Mszy świętej odprawianej przez naszego proboszcza. To nie
koniec dnia. Przewodnik, nie tylko duchowy, wiezie nas do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.
Miejsce unikatowe z niewielkim kościółkiem, grotą Matki
Bożej, górą Krzyży i Kalwarią, a do tego charyzmatyczny
ksiądz proboszcz, jednocześnie kustosz. Jeden dzień, tyle
wizyt i ogrom wrażeń. Na kolacje i nocleg wracamy do
Bukowiska. Kolacja, krótki odpoczynek i jeszcze wieczorny
spacer po Supraślu, pięknym miasteczku z XIX-wiecznymi
domami tkaczy, pałacem Buchholzów oraz dwoma świątyniami w centrum.
Nazajutrz kolejny dzień niespodzianek zaplanowanych przez
przewodnika - księdza proboszcza Jana. Rano o 7:30 całą
grupą idziemy na Mszę Świętą koncelebrowaną z udziałem
naszego pasterza, a po śniadaniu wyjeżdżamy do Puszczy
Knyszyńskiej. Kilkanaście minut jazdy i znajdujemy się
w tak uroczym miejscu, że aż trudno opisać. Silvarium
- niezwykły ogród leśny. Piękny świat urządził nam Pan Bóg.
Przez godzinę rokoszujemy się tym miejscem, a po powrocie
do autokaru - kolejna niespodzianka przygotowaną przez
proboszcza. Jedziemy do miejscowości Kruszyniany, gdzie
mieszka nieliczna grupa Tatarów i mieści się mały, zabytkowy
meczet. Odwiedzamy cmentarz muzułmański liczący
co najmniej 300 lat i mamy okazje wysłuchać w meczecie
bardzo interesującej opowieści opiekuna meczetu, którego
żona jest katoliczką. Ze wzajemną sympatią żegnamy się
i wracamy do Supraśla, gdzie czeka nas obiad i zwiedzanie
muzeum ikon. Przed wyjazdem jeszcze krótka wizyta w okazałym Monasterze prawosławnym. I tak trzy dni majowych
świąt w towarzystwie parafian można uznać za szczególnie
interesujące i spędzone w pobożnej atmosferze. Dziękujemy
bardzo księże proboszczu!
Pielgrzym Ryszard

Światło Słowa - WNIEBOWSTĄPIENIE

Już od pierwszego czytania Jezus zdaje się traktować
Apostołów bardzo oschle. Jest pełen niedomówień, coś
wspomina o Ojcu, o obietnicy od Ojca, o chrzcie Duchem
Świętym. Oni zaś wydają się żądni konkretów: Kiedy
królestwo Izraela? Kiedy raj na ziemi? Przestań mówić
przypowieściami, ale poucz nas wprost co i kiedy się stanie.
Jezus nie ustaje i posyła ich na cały świat mówiąc o działaniu Ducha, którego oni jeszcze nie znają. I tak powiedział
co miał powiedzieć, pobłogosławił i uniósł się wobec nich
do nieba. Czy uczniowie byli uspokojeni? Wątpliwe...
Różnice w opisach tego wydarzenia
wskazują na bogactwo przeżyć, choć
pochodzą od tego samego autora. W Ewangelii wszystko jest prawidłowo:
pouczenie, pożegnanie, posłanie, oddanie
czci Wstępującemu. Zaś w Dziejach Apostolskich z tą wiarą jest inaczej. Nawet
aniołowie musieli dopowiedzieć, jako dwaj
świadkowie, co ma się stać. Słaba była wiara Apostołów,
bardzo dziecinna, nastawiona na branie, a nie na wysiłek
poszukiwań, wierności i prób własnej duchowości. Czyż
każdy z nas nie odnajduje siebie gdzieś pomiędzy tymi
dwiema postawami?
Tymczasem niebo się raduje i przyjmuje Syna
Człowieczego w swoje szeregi. Psalm 47 oznajmia powszechne królowanie Mesjasza nad ziemią i nad niebem,
czyli nad całym światem. Chwała Boża objawia się po
przeszło trzydziestoletnim życiu Syna Bożego na ziemi
- to według miary czasu; ale również istoty nieba cieszą
się z dokonanego odkupienia. Radości nie ma końca,
a każdy z nas jest do niej zaproszony. Czego nam potrzeba
do pełni tej radości już na ziemi? Przecież Jezus obiecał,
że Jego radość ma w nas być i że ma być pełna. Brakuje
Ducha Świętego, który całe to dzieło zbawienia (od
stworzenia świata, po ostateczny kres) prowadzi.
O Nim pisał św. Paweł do Efezjan. Sam Bóg ma nas
wyposażyć w duchowe zmysły, które będą w stanie
widzieć, słyszeć i czuć o wiele więcej niż potrafią robić to
zmysły ciała. Dzięki natchnieniu Duchem Bożym będziemy

w stanie przeniknąć świat duchowy i odkryć jak wielkie
jest nasze ostateczne powołanie, o którym zapewnia nas
wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzięki Jego
panowaniu i my możemy być w Nim wielcy, jeśli trwać
będziemy w Kościele i stamtąd czerpać będziemy wszelkie
potrzebne dary.
Myliłby się jednak ten, który by myślał, że prezenty od
Boga są po to, żeby je mieć i postawić na półkę. Niezwykłe
w Bożym postępowaniu jest to, że im więcej się używa
Jego darów, tym bardziej On ich przymnaża i daje więcej
możliwości dzielenia się nimi. Im więcej
kocham, tym więcej jest osób wokół mnie,
które tego daru potrzebują, albo chcą go
odwzajemnić. Podobnie z troską,
uporządkowaniem, a nawet ze sprawami
materialnymi. Kto wspomaga biednego,
znajdzie pomocną dłoń w swojej biedzie.
Dlatego Jezus, zanim uniósł się do nieba,
posyła uczniów na cały świat. Mówi im, aby skorzystali
z daru Ducha obietnicy i zanosili Go wszędzie, gdzie ich
pośle. Im więcej dajesz, tym więcej miłości generujesz.
Stajesz się jej ośrodkiem, jak rozdzielnia prądu, która
połączona jest z elektrownią kilometrami przewodów.
Jednak zawiera w sobie całą moc z elektrowni. Jezus jest
w niebie, ale moc z wysoka działa na ziemi z tym samym
natężeniem i napięciem: "jako w niebie, tak i na ziemi".
Życiodajna energia ciągle ma iskrzyć i ciągle przepływać.
Dzięki niej wielu ludzi, nawet nieświadomie, może na co
dzień funkcjonować spokojnie w swoich domach. Podobnie
świat - dzięki miłości chrześcijan trwa w życiu: "Czym jest
dusza dla ciała, tym są chrześcijanie dla świata" (List do
Diogneta).
Bądźmy więc weseli jak w niebie anieli - śpiewamy
wraz z Kościołem. Istotnie, odkąd Jezus wszedł do chwały
nieba z ludzką naturą, odtąd można cieszyć się i oczekiwać
dnia, w którym i my zmartwychwstaniemy i tam z Nim
żyć będziemy. Tymczasem teraz czuwajmy, aby Pan nas
zastał przygotowanych na przyjęcie Ducha Świętego.

W 1989 roku, kiedy Europa doświadczała przemian
politycznych, a jej mieszkańcy zastanawiali się nad swoją
przyszłością, odbyły się kolejne Światowe Dni Młodzieży.
Tym razem papież Jan Paweł II zaprosił młodych z całego
świata na najstarszy europejski szlak pielgrzymkowy,
to znaczy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. To tutaj
znajduje się grób jednego z uczniów Jezusa - Św. Jakuba,
jest celem wielu pielgrzymek i miejscem, które odegrało
bardzo ważną rolę w dziejach chrześcijaństwa. Papież tak
podkreślił jego znaczenie: Przy grobie św. Jakuba pragniemy się uczyć, że nasza wiara opiera się na
podstawach historycznych, nie jest więc zjawiskiem
bliżej nieokreślonym i efemerycznym.
Podczas spotkania papież zachęcał, aby odkryć Chrystusa

jako Drogę prowadzącą do Boga; Prawdę, którą możemy
zobaczyć w Jego Słowie, jako odpowiedź pokrzepiającą
serce człowieka i Życie, bo przecież prawdziwą pełnię
życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł
i zmartwychwstał. Przed wyruszeniem na pielgrzymkę Jan
Paweł II podkreślił jeszcze raz wartość tych spotkań:
W moim dialogu z wami ten Dzień ma znaczenie
specjalne, pozwala mi bowiem przemówić nie tylko do
młodzieży jednego kraju, ale do młodzieży całego
świata i powiedzieć wszystkim oraz każdemu z osobna:
papież patrzy na was z wielką miłością i z wielką
nadzieją, uważnie was słucha i pragnie odpowiedzieć
na wasze najgłębsze oczekiwanie.
Ostatni odcinek drogi pielgrzymkowej Jan Paweł II przebył

ŚDM NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM
SANTIAGO DE COMPOSTELA (1989)

ks. Krystian Wilczyński

pieszo poprzedzany przez 700 młodych ludzi. Gdy dotarł na miejsce,
podczas śpiewu Credo, objął i ucałował znajdującą się tam figurę
Św. Jakuba i udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Jednym
z wielu symbolicznych wydarzeń tych ŚDM i gestem solidarności
była wcześniej nieplanowana decyzja młodych pielgrzymów, aby
podczas niedzielnej Mszy Świętej zebrać wśród siebie ofiarę na
pomoc, rozwój oświaty i opieki zdrowotnej w Boliwii, Indiach
i Tanzanii. Warto podkreślić także, że wtedy na hiszpańskiej ziemi
zgromadziło się blisko 500 tysięcy ludzi różnych narodowości, którzy
bez wątpienia dali nadzieję na nowe drogi ewangelizacji i pokazali
światu światło płynące z serca młodego chrześcijanina. Barbara Majkowska

Nie wyście Mnie wybrali

Zapewne każdy z nas ma swój ulubiony fragment Pisma
Świętego, taki, który szczególnie porusza, ratuje przed
rozpaczą, przywraca nadzieję czy przypomina o tym, co
w życiu ważne.
Zdaniem, które mnie najbardziej dotyka i przenika na
wskroś za każdym razem, kiedy je słyszę, są słowa
wypowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy:
"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem"
(J 15,16). Oto najlepsze podsumowanie mojego życia. Myślę,
że gdybym miała teraz pisać CV czy list motywacyjny do
pracy, to równie dobrze mogłabym ograniczyć się do
jednego zdania, że On mi powiedział: "Nie wyście, ale Ja".
Wszystko w nim się zawiera: cała tajemnica mojego stworzenia, umiłowania i ukształtowania przez Pana. I sens
mnie.
Kiedy słyszę to zdanie, od razu przenoszę się myślami
i sercem do Palestyny sprzed dwóch tysięcy lat. Wyobrażam sobie nagrzane powietrze, bezchmurne niebo i zakurzone pejzaże. I widzę Jezusa, jak spogląda z miłością
i wybiera po kolei swoich Apostołów. Nic się nie zmieniło
od tych dwóch tysiącleci. To, co naprawdę istotne, jest
wciąż takie samo: Chrystus przychodzi, spogląda z miłością
i wybiera. I wtedy zaczyna się prawdziwe życie.
Bóg jest początkiem wszystkiego, więc i początkiem powołania każdego z nas. Możemy dokonywać różnych
wyborów i na różne sposoby układać sobie życie, ale
jednego nie zmienimy: każdego z nas stworzył Bóg. Nie-

zależnie od tego czy ktoś w Niego wierzy, czy nie, Bóg
jest Ojcem wszystkich ludzi. Od Niego pochodzi życie
każdego chrześcijanina, muzułmanina, buddysty, ateisty.
Kiedy więc do kogoś przychodzi Jezus i mówi: pójdź za
Mną, to jest to ciąg dalszy i wypełnienie tego pierwszego
powołania przez Ojca do życia. I zaproszenie do odkrycia
Boga, ale też samego siebie.
Nigdy nie uważałam się za osobę szczególnie religijną
czy nawet wierzącą. Dlatego słowa Chrystusa, że to On
pierwszy mnie wybrał, są dla mnie szczególnie ważne: On
sam chciał mnie do siebie pociągnąć. Minęło już kilka lat
od tego, kiedy po raz pierwszy poczułam szybsze bicie
serca, słysząc, że "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was"
i widzę, jak moje życie powoli się zmienia. Stopniowo uwalniam się: najpierw z masek, które na siebie ponakładałam,
a potem z różnych zniewoleń, które mnie unieszczęśliwiały.
Aż wreszcie pewnego dnia zaczęłam dostrzegać, jak wspaniały jest On, mój Pan. Jeśli o mnie chodzi, to nie ma nic
cudowniejszego niż móc być blisko Niego i coraz lepiej
Go poznawać. Nie dlatego, że ja sobie tak postanowiłam,
że się zaprzyjaźnię z Jezusem, ale dlatego, że On pierwszy
mnie do tej przyjaźni zaprosił. On, Bóg. "Nie wyście mnie,
ale Ja was".
Jeśli więc poczujesz na sobie pełne miłości spojrzenie
Jezusa i usłyszysz Jego zaproszenie: "pójdź za Mną",
to nie wahaj się ani chwili. Pójdź, pobiegnij za Nim, i niczego
Asia Czech
się nie bój!

Cudowny jest tegoroczny maj. Pan Bóg chce Cię obdarzyć wieloma łaskami,
wystarczy poprosić i czerpać całymi garściami. Poniżej kilka propozycji - nie
marnuj czasu!
1. W piątek, 13-go maja - pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Zaczniemy
odśpiewaniem Litanii Loretańskiej o 17.30, następnie Msza święta, różaniec
i procesja dokoła kościoła.
2. W przyszłą niedzielę będziemy świętować Zesłanie
Ducha Świętego. Zapraszamy na doroczne czuwanie
do kościoła Ojców Franciszkanów (pw. Trójcy Świętej
w Gdańsku). Czuwanie rozpocznie się w sobotę,
14 maja o godz. 19.00, a jego zwieńczeniem będzie
Msza Św. Zesłania Ducha Świętego o północy w Bazylice
Mariackiej. Konferencję wygłosi o. Adam Szustak OP.
3. W drugim dniu Zielonych Świąt (16 maja) będziemy obchodzili nasz parafialny
odpust. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię o 18.00.

4. Po uroczystości Bożego Ciała zapraszamy na dwudniową
Pieszą Pielgrzymkę śladami Błogosławionej Doroty z Mątów
w dniach 27 i 28 maja. Pielgrzymka wychodzi
z kościoła Mariackiego w Gdańsku i zmierza do Mątowów
Wielkich. Rozpoczęcie pielgrzymki w piątek, 27 maja
o godzinie 6:30 w kościele Mariackim. Dodatkowe informacje na stronie:
www.matkakosciolagd.pl.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 8 maja 2016 r. - Wniebowstąpienie Pańskie; 8.00 + Stanisław z okazji imienin; 10.00 - dziękczynna z okazji 18. rocznicy
powołania w naszej parafii KSM "Semper Fidelis" z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata oraz zdrowie dla współbraci; +Jerzy
Czaplewski, +Mieczysław Młodzianowski, +Michał Łysiak, +Franciszek Dargacz, +Zdzisław Głogowski, +Ryszard Pyrzyński;
12.00 + Zenon Sielski w 4. rocznicę śmierci; 18.30 + Stanisław Sajka z okazji imienin;
Poniedziałek, 9 maja - Świętego Stanisława; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.);18.00 + Ryszard Mikołajczak w m-c po śmierci;
Wtorek, 10 maja; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 + Jadwiga Klechowicz w 4. rocznicę śmierci;
Środa, 11 maja; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 + rodzice: Bolesław i Ewa; rodzeństwo; mąż Gerard; +z rodziny Nowaków;
Czwartek, 12 maja; 7.30 - podziękowanie za uzdrowienie z choroby i o błogosławieństwo dla Jadwigi; 18.00 + Jan Jagodziński (greg.);
Piątek, 13 maja - Najświętszej Maryi Panny z Fatimy; 7.30 + Jan w 30. rocznicę śmierci, +rodzice z obojga stron
18.00 + Jan Jagodziński (greg.)
Sobota, 14 maja - Świętego Macieja; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 + mąż Bolesław, rodzice z obojga stron, rodzeństwo;

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" rozprowadza dzisiaj w przedsionku kościoła ciekawe książki o tematyce religijnej.
2. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o 18.00, a w ciągu tygodnia o 17.30.
3. Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego przeżywamy codziennie w ramach nabożeństwa majowego.
4. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" dzisiaj w naszym kościele. O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa
uwielbienia poprowadzona przez diakonię modlitewno - muzyczną.
5. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, będziemy przeżywać w liturgii w dniu
jutrzejszym.
6. Forum "Młodzi i miłość" jutro w godz. 18.00-22.00 w sali Atom Club na terenie stadionu w Gdańsku Letnicy.
Serdecznie zachęcamy młodzież do udziału w tym ciekawym spotkaniu.
7. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.
8. Katecheza biblijna w środę o godz. 18.50 w domu parafialnym.
9. W czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nieszporami po Mszy Świętej wieczornej.
10. W piątek o godz. 18.00 pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. Przez 6 miesięcy każdego 13-go dnia miesiąca będziemy
gromadzić się na Mszy Świętej, modlitwie oraz procesji.
11. Próby dzieci przed I Komunią we wtorek, czwartek i piątek o godz. 16.30.
12. Pierwsza spowiedź dzieci w sobotę o 16.30. Zachęcamy również rodziców i rodziny dzieci pierwszokomunijnych.
13. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w przyszła niedzielę o godz. 10.00.
14. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie przed tym świętem rozpocznie się w najbliższą
sobotę wieczorem w kilkunastu stacyjnych kościołach naszego miasta, natomiast o północy wszyscy spotkają się
w Bazylice Mariackiej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Serdecznie zapraszamy do kościoła Świętej Trójcy
(OO. Franciszkanie), gdzie o 19.00 rozpocznie się czuwanie prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Gościem
będzie m.in. znany kaznodzieja o. Adam Szustak.
15. W ub. niedzielę na rzecz Ukrainy zebraliśmy 936 zł.
16. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo - inwestycyjne. Przed nami kosztowny remont wieży. Aby
zabezpieczyć przed przeciekaniem będziemy pokrywać z zewnątrz od pochyłej strony specjalną żywicą fugi między
cegłami, całość natomiast chemicznym impregnatem. Dlatego prośba o mężczyzn, którzy mieliby uprawnienia do pracy
na rusztowaniach.
17. Sprzątanie kościoła oraz dekorowanie przed uroczystością komunijną w sobotę o godz. 8.00. Prosimy o to rodziców
dzieci.
Zmarli nasi parafianie: Halina Kowalska, l. 61, zam. ul. Reja 24 oraz Tadeusz Szwejkowski, l. 82, zam. Reja 28.
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

