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Tydzień temu rozpoczęliśmy Adwent i zastanawialiśmy 
się nad jego znaczeniem w życiu Jana Pawła II. Dzisiaj, 
już w jego drugą niedzielę, zacytujemy kilka myśli 
papieża, które być może pomogą nam w owocnym 
przeżywaniu oczekiwania na Boże Narodzenie. 

Adwent jako całe nasze życie 
W liturgii adwentowej nieustannie rozbrzmiewają 
wezwania do radosnego oczekiwania Mesjasza; 
pomaga nam ona zrozumieć w pełni wartość i zna-
czenie tajemnicy Bożego Narodzenia. To święto nie jest 
tylko upamiętnieniem historycznego wydarzenia, które 
przed dwoma tysiącami lat miało miejsce w małym 
miasteczku Judei. Konieczne jest raczej, byśmy zro-
zumieli, że całe nasze życie powinno być «adwentem», 
czujnym oczekiwaniem na ostateczne przyjście 
Chrystusa. Aby przygotować nasze serce na przyjęcie 
Pana, który - jak mówimy w «Credo» - pewnego dnia 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, musimy nauczyć 
się dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach co-
dziennego życia. Adwent jest więc, by tak powiedzieć, 
intensywnym przygotowaniem do przyjęcia w sposób 
zdecydowany Tego, który już przyszedł, który przyjdzie 
i który nieustannie przychodzi. 

        (Jan Paweł II, Audiencja generalna, 18.12.2002 r.) 

Adwent – wezwaniem do pokuty i nawrócenia 
Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest 
oczekiwaniem, wypełnionym nadzieją. Zawsze do 
czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie 
czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne 
dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, 
czekaniem na Kogoś. Teksty biblijne czytane w tym 
okresie wzywają nas do pokuty, nawrócenia i odnowy. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się 
w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny 
dzień. 

Adwent – czasem nadziei 
Musimy zwrócić jeszcze uwagę na trzeci cha-
rakterystyczny aspekt chrześcijańskiej nadziei, który 
uwidacznia się w sposób szczególny podczas Adwentu. 

Człowiekowi, który wznosząc się ponad swe 
codzienne doświadczenia, dąży do komunii 
z Bogiem, Adwent, a przede wszystkim 
Boże Narodzenie, przypominają, że to Bóg 
postanowił wyjść nam naprzeciw. Stając się 
dzieckiem, Jezus przyjął naszą naturę i usta-
nowił na zawsze przymierze z całą ludz-
kością. (…) Sensem chrześcijańskiej nadziei, 
o której przypomina nam Adwent, jest wierne ocze-
kiwanie, gotowość do działania i radosne otwarcie na 
spotkanie z Panem. On przyszedł w Betlejem, aby 
pozostać z nami, na zawsze. 
(Jan Paweł II, Audiencja i życzenia świąteczne z dnia 17.12.2003 r.) 

Adwent – czasem na stawianie sobie niełatwych pytań 
Okres adwentu przypomina inny jeszcze aspekt nadziei, 
który dotyczy sensu i wartości życia w sposób bardziej 
ogólny. Nierzadko stawiamy sobie dzisiaj pytania: kim 
jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki sens ma to, co robimy 
na ziemi, co nas czeka po śmierci? Istnieje wiele 
dobrych i uczciwych celów życia: dążenie do wię-
kszego dobrobytu materialnego, postęp społeczny, 
naukowy i ekonomiczny, pełniejsze urzeczywistnienie 
aspiracji osobistych i społecznych. Czy jednak wy-
starczy osiągnąć te cele, aby spełnić najgłębsze 
pragnienia naszej duszy? 

(Jan Paweł II, Audiencja i życzenia z dnia 17.12.2003 r.) 

Adwent i Maryja 
W tym czasie oczekiwania i nadziei, jakim jest Adwent, 
wspólnota Kościoła w sposób szczególny utożsamia się 
z Przenajświętszą Maryją Panną. Niech Ona, Dziewica 
oczekująca, pomoże nam otworzyć serca Temu, który 
przychodząc do nas, przynosi nieoceniony dar pokoju 
dla całej ludzkości. 
(Jan Paweł II, Rozważanie przed Anioł Pański z dnia 30.11.2003 r.) 



 NIE BÓJ SIĘ!

Dzisiejszy fragment z Księgi Rodzaju mówi, że 
człowiek nie zachował wstrzemięźliwości, o którą 
prosił go Bóg. W raju mógł spożywać owoce ze 
wszystkich drzew poza jednym. Chciał jednak 
spróbować akurat tego właśnie owocu, z tego właśnie 
drzewa. Podobnie jest z naszymi wyrzeczeniami, które 
podejmujemy choćby w adwencie. Nie polegają one na 
wyrzekaniu się rzeczy potrzebnych do życia i co-
dziennego funkcjonowania. Nie mają też na celu 
ćwiczenia naszej woli. Dzisiejsza Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Maryi podpowiada nam, że 
wyrzeczenia mają wyrobić w nas postawę zawierzenia 
Bogu. 
Przyglądając się scenie Zwiastowania, można by 
stwierdzić, że Maryja przystała na propozycję Boga. 
Rzeczywistość jest jednak trochę inna. Maryja bowiem 
oddała Bogu swoje życie – i to była odpowiedź, którą 
wypowiedziała jeszcze przed przyjściem Archanioła. 
To była postawa, która pozwoliła Jej wypowiedzieć 
jedno z najważniejszych w historii ludzkości zdań: 
„Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa!” (Łk 1,38). Przyjmując pod serce 

Wcielone Słowo, stała się pierwszym tabernakulum, 
a zarazem pierwszą uczennicą Jezusa. Jest pierwszą, 
która przyjęła Słowo Boże i wypełniła je. Swoje „fiat” 
wypowiedziane w momencie Zwiastowania powtarzała 
potem każdego dnia, aż po śmierć swojego Syna, aż po 
Jego zmartwychwstanie. 
To prawda, że Maryja jest niedoścignionym wzorem. 
Nie oznacza to jednak, że droga powierzenia życia 
Bogu nie jest dla nas. Wszyscy jesteśmy powołani do 
świętości bez względu na to, ile już zakazanych 
owoców zjedliśmy. Jesteśmy bardzo strachliwi w re-
lacji z Bogiem. To normalny odruch kogoś, kto ma iść 
w nieznane. Prawdziwy chrześcijanin to jednak czło-
wiek wielkiej odwagi. Maryja łączy w sobie te dwie 
skrajności: strach przed nieznanym i gotowość zau-
fania. Dzisiejsza uroczystość uczy nas, że Bóg będąc 
nieprzewidywalnym jednocześnie przygotowuje czło-
wieka do nieprzewidzianego. Nie bój się zaufać Bogu. 
Z pewnością nie stanie ci się krzywda. Potwierdza to 
historia Tej, która uwierzyła Jego zapewnieniu: „Nie 
bój się!”. 

ks. Mateusz Tarczyński

Dobroczynny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w przyszłą 
niedzielę. Po każdej Mszy Świętej będzie można nabyć pyszne 
pierniczki i inne ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu 
zostanie przeznaczony na działalność charytatywną w naszej 
parafii - przygotowanie świątecznych paczek dla potrze-
bujących. 

 Zapraszamy na Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.



SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA  
348. Kiedy Kościół dopuszcza fizyczną separację 
małżonków?  
Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków, gdy 
ich wspólne życie małżeńskie z bardzo ważnych 
powodów staje się praktycznie niemożliwe, jakkolwiek 
najlepszym rozwiązaniem byłoby ich pojednanie. 
Jednakże, jak długo żyje współmałżonek, nie są oni 
wolni i nie mogą zawrzeć nowego związku, chyba że ich 
małżeństwo nigdy nie zaistniało, o czym może orzec 
kompetentna władza kościelna.  
349. Jaka jest postawa Kościoła wobec rozwiedzionych 
zawierających ponownie małżeństwo? 
Kościół, będąc wierny Chrystusowi, nie może uznać za 
małżeństwo, jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi 
związek. „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego 
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” 
względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyj-
dzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Osoby te Kościół 
otacza dużą troską, zachęcając ich do życia wiary, do 
modlitwy do wspomagania dzieł miłości, do chrze-
ścijańskiego wychowywania dzieci. Nie mogą one 
jednak otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia ani 
przystępować do Komunii eucharystycznej, ani też pełnić 
pewnych funkcji kościelnych tak długo, jak długo trwa ta 
sytuacja, która obiektywnie wykracza przeciw prawu 
Bożemu.  
350. Dlaczego rodzina chrześcijańska nazywana jest 
także Kościołem domowym? 
Ponieważ w rodzinie objawia się i urzeczywistnia 
wymiar wspólnotowy i rodzinny Kościoła jako rodziny 
Bożej. Każdy członek, według własnej roli, praktykuje tu 
kapłaństwo chrzcielne, przyczyniając się do tego, że 
rodzina staje się wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót 
ludzkich i chrześcijańskich, miejscem pierwszego 
głoszenia wiary dzieciom.  

SAKRAMENTALIA  
351. Co to są sakramentalia? 
Są to święte znaki ustanowione przez Kościół dla 
uświęcenia pewnych okoliczności życia chrześcijań-
skiego. Zawierają one zawsze modlitwę, której często 
towarzyszy znak krzyża i inny określony znak. Wśród 
sakramentaliów ważne miejsce zajmują błogosławień-
stwa, które są uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego 
dary, poświęcenia pewnych osób Bogu oraz przedmiotów 
do użytku liturgicznego.  
352. Co to jest egzorcyzm? 
Egzorcyzmem nazywamy, gdy Kościół na mocy swojej 
władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba 
lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i uwol-
nione od jego panowania. W prostej formie występuje 

podczas sprawowania chrztu. Egzorcyzm uroczysty, 
nazywany egzorcyzmem wielkim, może być wypowia-
dany tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa.  
353. Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu 
sakramentalnemu Kościoła? 
Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował 
wyraz w różnorodnych formach pobożności, które 
otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć 
oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, piel-
grzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec. Kościół 
popiera i oświeca światłem wiary autentyczne formy 
pobożności ludowej.  

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI  
354. Jaki związek istnieje między sakramentami 
i śmiercią chrześcijanina? 
Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu 
jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczę-
tego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie 
i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty 
niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się 
w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą 
jedyną nadzieją ; chrześcijanin, który umiera 
w Chrystusie Jezusie, „opuszcza ciało i staje w obliczu 
Pana” (1 Kor 5,8).  

355. Co wyraża pogrzeb chrześcijański? 
Obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje 
i tradycje różnych regionów, wyrażają paschalny 
charakter śmierci chrześcijańskiej w nadziei zmar-
twychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie 
przez modlitwę o oczyszczenie jego duszy.  
356. Jakie są główne momenty celebracji pogrzebu? 
Obrzędy pogrzebu zawierają zazwyczaj cztery główne 
momenty: pozdrowienie wspólnoty słowami pocieszenia 
i nadziei, liturgia słowa, Ofiara eucharystyczna i po-
żegnanie zmarłego, w którym jego dusza polecana jest 
Bogu źródle życia wiecznego, podczas gdy jego ciało 
zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmar-
twychwstanie.  

Pytania o wiarę



1. Nowy numer biblijnego czasopisma „Galilea” 
można nabyć przy wyjściu z kościoła. Do gazety 
dołączona jest płyta z kolędami. 
2. Dzisiaj przypada coroczny Dzień Modlitwy i Po-
mocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego 
celem jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 
katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji 
i Azji Środkowej. Ofiary na ten cel można złożyć do 
skrzynek „Ofiara na kwiaty” znajdujących się przy św. 
Antonim oraz przy gazetach. 
3. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane 
przez „Caritas” w cenie 6 zł – mała i 16 zł – duża.  
4. Roraty, czyli Msza Święta adwentowa ku czci NMP, 
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie 
będzie Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast 
wieczorna Msza Święta, która jest odprawiana już z 
liturgii niedzielnej, o godz. 18.00. Zachęcamy do przy-
chodzenia na roraty z lampionami. We wtorek i piątek 
po roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego 
na ciepłe kakao. 
5. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.00 
w domu parafialnym. 
6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież 
pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 
6. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze para-
fialnym w środę w godz. 17.45 – 18.30. 

7. W czwartek po roratach adoracja 
Najświętszego Sakramentu, zakoń-
czona Nieszporami o godz. 18.45. 
8. Panowie kościelni będą w naj-
bliższym tygodniu kontynuować 
roznoszenie opłatka.  
9. Bóg zapłać za wszystkie dary złożone wczoraj 
podczas akcji naszej grupy charytatywnej w sklepach 
Merkus i Lidl. Dziękujemy również wolontariuszom, 
którzy zaangażowali się w akcję. 
10. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz do którego 
można wkładać produkty żywnościowe oraz chemię 
gospodarczą, które zostaną przeznaczone do paczek 
świątecznych dla najbardziej potrzebujących parafian. 
11. Dobroczynny Kiermasz Świąteczny odbędzie się 
w przyszłą niedzielę. Po każdej Mszy Świętej będzie 
można nabyć pyszne pierniczki i inne ozdoby 
świąteczne. Dochód z kiermaszu zostanie przezna-
czony na działalność charytatywną w naszej parafii. 
12. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla 
osób samotnych i wszystkich, którzy chcieliby 
wspólnie przeżyć tę wieczerzę w domu parafialnym 24 
XII o godz. 18.00. Serdecznie zachęcamy takie osoby 
do zgłaszania się do kapłanów. 
13. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na 
cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii. 
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o 8.00. 

Poniedziałek, 9 grudnia 
  7.30 - dziękczynna z okazji 25-lecia małżeństwa syna 
          i synowej, z prośbą o zdrowie 
17.00 + Danuta i Józef, Joanna 
Wtorek, 10 grudnia 
  7.30 + Stanisław Giemza 
17.00 + Danuta Pyrzyńska w m-c po pogrzebie 
Środa, 11 grudnia 
  7.30 - wolna intencja 
17.00 + Antoni w 45. rocznicę śmierci 
Czwartek, 12 grudnia - NMP z Guadalupe 
 7.30 + Benedykt (w rocznicę urodzin), +rodzice  
         i krewni z obu stron 

17.00 + Eugenia i Andrzej 
Piątek, 13 grudnia - św. Łucji 
  7.30 - wolna intencja 
17.00 + Józef Twardowski w 21. rocznicę śmierci oraz 
         +z rodziny z obu stron 
Sobota, 14 grudnia - św. Jana od Krzyża 
  7.30 + Alina Ujazda - intencja od sąsiadów 
18.00 + rodzice Helena (3. rocznica) i Piotr Rogal 
3. Niedziela Adwentu, 15 grudnia 
  8.00 + Edward Kapuściński 
10.00 + Jan i Maria 
12.00 + Maria i Henryk Krasińscy 
18.30 + Zdzisław w 44. rocznicę śmierci, rodzice oraz 
rodzeństwo z obu stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 
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