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Pierwsze czytanie Mdr 9,13-18; drugie czytanie: Flm 9-17; Ewangelia: Łk 14,25-33.

Pielgrzymka na Spisz i Podhale
Na pielgrzymkę wyruszyliśmy w piątkowy poranek, 16
sierpnia. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach odmówiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
Następnie dojechaliśmy do Czarnej Góry, wsi
położonej koło Białki Tatrzańskiej, gdzie zostaliśmy
zakwaterowani w domu rekolekcyjnym ojców cystersów.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy piękną Jaskinię Bielańską
na Słowacji. Przez 70 minut pokonując 866 schodków,
podziwialiśmy piękno wspaniałych podziemnych
nacieków, stalaktyty, stalagmity i podziemne jeziorka.
Trudy zwiedzania wynagrodziły nam najlepsze lody na
świecie w cukierni „Burkaty” w Białce Tatrzańskiej.
Przed wieczornym posiłkiem o. Hubert Kasztelan
(rocznik 1931), budowniczy kościoła Przemienienia
Pańskiego i domu rekolekcyjnego w Czarnej Górze,
wprowadził nas w swój trudny i wartościowy życiorys
i dzieje budowy. W tym kościele uczestniczyliśmy
w wieczornej Mszy Świętej.
Niedzielę rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Potem
pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie większość grupy
udała się na skoki narciarskie (Grand Prix Zakopane
2019), w których na podium stanęło dwóch Polaków.
Pierwsze miejsce zajął Kamil Stoch, a drugie Dawid
Kubacki. Towarzyszącym emocjom nie było końca.
Następnie dotarliśmy na wspaniałe lody do cukierni
„Żarneccy” na Krupówkach. W poniedziałek
górskim szlakiem doszliśmy na Rusinową
Polanę, aby podziwiać panoramę Tatr
Wysokich. Dodatkową atrakcją było przypadkowo pasące się tam stado owiec oraz to,
że owieczki te można było pogłaskać.
Wytrwali pielgrzymi pokonali w tym czasie
trasę na szczyt Gęsia Szyja o wysokości
1489 m. Następnie wszyscy zeszliśmy do
Wiktorówek na Mszę Świętą w Sanktuarium
Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr,
w przepięknym drewnianym kościele z lipową figurką Matki Bożej. Tutaj, w 1861
roku, 14-letniej pasterce objawiła się

Najświętsza Panienka. Najpiękniejszą panoramę całych
polskich Tatr zobaczyliśmy z polany wzgórza
Bachledówka. Widzieliśmy tam także kościół Matki
Bożej Częstochowskiej ze
strzelistą sylwetką i piękną,
potężną rozetą z wizerunkiem
Matki Bożej Jasnogórskiej.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy
na Słowacji, aby podziwiać WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Tatry z drugiej strony.
Wędrówkę rozpoczęliśmy od Szczyrbskiego Jeziora
położonego 1350 m n.p.m. Górski szlak zaprowadził
nas do miejscowości i stawu o tej samej nazwie Popradskie Pleso, na wys. 1500 m, gdzie w schronisku
można było coś zjeść i wypić popularny Słowacki
napój kofolę. To miejsce było bardzo urokliwe spacerowaliśmy wokół stawu. Grupa 20 osób w tym
czasie zdobywać stromy szczyt góry Osterwa (1980 m)
Dzień zakończyliśmy Mszą Świętą w Czarnej Górze w
kaplicy.
Środa była dniem wolnym. Po porannej Mszy Świętej
w kaplicy część osób pojechała zamówionym busem
na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej, my
udaliśmy się także do Białki, pokonując pieszo trasę
9 km. Pozostali powędrowali pieszo do Trybszu –
sąsiedniej wioski.
Ewa Szczepańska
Ciąg dalszy za tydzień.

OGŁOSZENIA GRUPY CHARYTATYWNEJ ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Informujemy, że z powodu trwającego remontu parteru
domu parafialnego nie będzie jeszcze środowych
dyżurów przedstawiciela Grupy Charytatywnej. Po
bony na zakup leków można zgłaszać się do
zakrystii po Mszy Świętej. Zachęcamy również
do zwrócenia uwagi na osoby z sąsiedztwa, które
być może są samotne, przez nikogo nieodwiedzane, które nie mają z kim porozmawiać
albo poprosić o zrobienie zakupów. Jeżeli ktoś
wiedziałby o takiej osobie, prosimy o pozostawienie informacji w zakrystii, a my będziemy starali
się pomóc.

Informujemy także, że na naszym osiedlu, przy ulicy
Marynarki Polskiej 134 A, działa Klub Seniora, który
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 13:00,
proponuje aktywne spędzanie wolnego czasu
mieszkańcom Gdańska powyżej 60 roku życia.
Można się tam nauczyć między innymi obsługi
komputera i korzystania z Internetu, uczestniczyć
w zajęciach gimnastycznych, czy wyjściach
o charakterze kulturalno – integracyjnym, skorzystać z pomocy psychologicznej, a także
otrzymać wsparcie w rozwiązywaniu codziennych
problemów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na adres klub@spir.org.pl lub pod numerem
telefonu (58) 765 06 43

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Wyjazd prawdziwego Czarlinowicza!
Można na wiele sposobów zacząć wakacje: wyruszyć
w góry, pojechać nad morze, spać do późnej godziny,
grać w gry komputerowe i robić wiele mniej lub
bardziej efektywnych zajęć. My - schola dziecięca
z ministrantami i księdzem Piotrem zdecydowaliśmy
się jednak na wyjazd nad jezioro Radolne w Czarlinie.
Z piękną pogodą i uśmiechami na twarzy zaczęliśmy
naszą przygodę już 24 czerwca. Jednak żeby zostać
prawdziwym Czarlinowiczem, trzeba było pokonać
swoje słabości i przejść specjalny chrzest. Jedną
z konkurencji był rzut do kosza, co dla wysokich osób
było łatwością, natomiast dla tych mniejszych okazało
się nie lada wyzwaniem.
Jednak oprócz słabości fizycznych, podczas całego
wyjazdu spotykały nas różne trudności duchowe.
Uczyliśmy się żyć razem w jednym domku, nie kłócić
się, zauważać drugą osobę, doceniać drobne gesty,
wzrastać w wierze i drodze do świętości karmiąc się

codziennie Chrystusem i poznając Jego historię życia.
Jednak aby jak najbliżej poznać realia życia Pana

Jezusa próbowaliśmy je odtworzyć poprzez scenki.
Zaczęliśmy więc od samego początku - od nawiedzenia
świętej Elżbiety, poprzez przypowieści, Ostatnią
Wieczerze, śmierć krzyżową, kończąc na Zesłaniu
Ducha Świętego. Dzień zapełniały nam również inne
aktywności, takie jak pływanie w jeziorze, na rowerach
wodnych, turniej ping-ponga, konkurs na najczystszy

domek, (którego wcale nie wygrały dziewczyny),
siatkówka, policjanci i złodzieje, flagi i wiele, wiele
innych.
Niestety nasz wyjazd dobiegł końca, ale bardzo
cieszyliśmy się, że mogliśmy spędzić ten czas razem.
Kasia Kupiec

Pytania o wiarę
SAKRAMENTY KOŚCIOŁA
224. Co to są i jakie są sakramenty?
Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami łaski,
ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi
Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże.
Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,
pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
225. Jaki jest związek sakramentów z Chrystusem?
Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego
Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła
w sakramentach. „To, co było widzialne w naszym
Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów” (św. Leon
Wielki).
226. Jaka jest łączność sakramentów z Kościołem?
Chrystus powierzył sakramenty Kościołowi. Są one
sakramentami Kościoła w podwójnym znaczeniu: są
sakramentami „przez Kościół”, ponieważ są działaniami
Kościoła, który jest sakramentem działania w nim
Chrystusa, i są sakramentami „dla Kościoła", ponieważ
budują Kościół.

229. Dlaczego sakramenty są skuteczne?
Sakramenty są skuteczne ex operę operato (przez sam
fakt spełnienia czynności sakramentalnej); udzielają one
łaski, którą oznaczają, ponieważ działa w nich sam
Chrystus, i to niezależnie od osobistej świętości szafarza.
Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji
tego, kto je przyjmuje.
230. Z jakiej racji sakramenty są konieczne do
zbawienia?
Dla wierzących w Chrystusa sakramenty są konieczne do
zbawienia, jeśli nawet poszczególni wierni nie wszystkie
je przyjmują, ponieważ udzielają one łask sakramentalnych, odpuszczają grzechy, czynią wiernych dziećmi
Bożymi, upodabniają do Chrystusa naszego Pana i włączają do Kościoła. Duch Święty uzdrawia i przemienia
tych, którzy Go przyjmują.

227. Co to jest charakter sakramentalny?
Jest duchową pieczęcią, którą wyciskają sakramenty
chrztu, bierzmowania i święceń. Jest obietnicą i zapewnieniem opieki Bożej. Z mocy tej pieczęci
chrześcijanin upodabnia się do Chrystusa, uczestniczy w
różny sposób w kapłaństwie Chrystusa i należy do
Kościoła, odpowiednio do swego stanu i pełnionych
funkcji. Powołany jest więc do kultu Bożego i służby
Kościołowi. Ponieważ charakter jest nieusuwalny,
sakramenty, które go wyciskają, można przyjąć tylko raz
w życiu.
228. Jaka jest relacja sakramentów do wiary?
Sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą
słów i obrzędowych elementów karmią ją, umacniają
i wyrażają. Gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje
swoją wiarę otrzymaną od Apostołów. Wyraża to dawna
zasada: lex orandi, lex credendi, to jest: Kościół wierzy
tak, jak się modli.

231. Czym jest łaska sakramentalna?
Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego,
udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu
sakramentowi. Pomaga ona wiernemu w jego drodze do
świętości, a Kościołowi w jego wzroście w miłości i dawaniu świadectwa.
232. Jaki istnieje związek między sakramentami i życiem
wiecznym?
W sakramentach Kościół otrzymuje już zadatek życia
wiecznego, „oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego,
Jezusa Chrystusa” (Tt 2,13).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer biblijnego czasopisma „Galilea”.
2. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 18.45.
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na modlitwę uwielbienia we wtorek o godz. 19.00
w kościele.
4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy Świętej wieczornej.
Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15.
5. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
6. W piątek przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, a następnie
procesja z rozważaniami różańcowymi. Grupami odpowiedzialnymi są „Caritas” oraz „Semper
Fidelis”.
7. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte o 7.30 oraz 18.00. Odpust
u Księży Jezuitów o godz. 19.00.
8. Spotkanie rodziców dzieci klas III rozpoczynających przygotowanie do I spowiedzi
i Komunii św. w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele.
9. Taca za tydzień przeznaczona będzie na remont parteru domu parafialnego.
10. Kurs miłości małżeńskiej „Akwila i Pryscylla” odbędzie się w domu rekolekcyjnym
w Straszynie w dn. 18 – 20 października. Informacje i zapisy na stronie internetowej Gdańskiej
Szkoły Nowej Ewangelizacji: www.snegdansk.pl.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne
w sobotę po porannej Mszy Świętej.
Piesza Pielgrzymka z Gdańska do Trąbek Wielkich wyruszy
w sobotę, 14 września o godzinie 7.00 spod Bazyliki św.
Brygidy w Gdańsku. Pragniemy podjąć pokutę za nasze
grzechy i wraz z Maryją towarzyszyć Jezusowi umęczonemu
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dojście do Trąbek
i Msza Święta o godzinie 15.00. Powrót autokarem.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 9 września
7.30 + Jan Ciemiński - Msza Święta gregoriańska
18.00 + Alicja Wrońska
Wtorek, 10 września
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 - 58. rocznica małżeństwa Walerii i Władysława
Środa, 11 września
7.30 + Stanisław, jego rodzice i brat
18.00 + Jan Ciemiński
Czwartek, 12 września - Imienia Maryi
7.30 + Czesław Żurawik, rodzice, teściowie, siostra
Zofia, szwagier i siostrzeniec; 18.00 + Jan Ciemiński

Piątek, 13 września - św. Jana Chryzostoma
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 - Felicja Janicka z okazji 90. rocznicy urodzin
Sobota, 14 września - Podwyższenia Krzyża
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 + rodzice: Elżbieta i Albin
Niedziela, 15 września
8.00 + Jadwiga, Zenon i Henryk Lewiccy
10.00 + Jan Ciemiński
12.00 + Leszek (w dniu urodzin)
18.30 + Andrzej i Eugenia

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

