
   





TYGODNIK PARAFII  
NMP MATKI KOŚCIOŁA  

i św. Katarzyny Szwedzkiej  

KĄCIK DLA DZIECI

     Niedziela, 9 lutego 2020 roku (nr 185) 
Pierwsze czytanie: Iz 58,7-10; Drugie czytanie: 1 Kor 2,1-5; Ewangelia: Mt 5,13-16.


Wiara to nie tylko bierne przyjmowanie prawd czy 
zachwycanie się wielkością i wspaniałością Boga, lecz 
także świadczenie o Nim ludziom, którzy Go jeszcze 
nie znają: „Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście 
światłem świata” (Mt 5,13.14). Z tych słów wynika, że 
świadczenie o Bogu to nie tylko zwykłe wspominanie 
o tym, że ktoś taki jest. Świadczenie ma być bardzo 
wyrazistym aktem: „Dziel swój chleb z głodnym, do 
domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współ-
ziomków” (Iz 58,7). Nie chodzi jedynie o przyznanie 
się do Ojca, ale przede wszystkim o nadawanie światu 
właściwego smaku. 

Chrześcijanie mają być solą dla świata, który sam 
w sobie jest mdły w smaku, bo to, co proponuje 
człowiekowi, choć może wydawać się wspaniałe i po-
ciągające, jest niczym w porównaniu z wiecznością – 
obietnicą złożoną przez Boga tym, którzy Go uznają 
i wypełniają Jego wolę. Chrześcijanie mają być 
światłem świata, który swoimi błyskotkami nie jest w 
stanie oświetlić człowiekowi całej drogi jego życia, 
i wskazywać innym na cel, jakim jest życie wieczne: 
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie” (Mt 5,16). 
Człowiek pozbawiony Bożego Słowa żyje bez sensu 
z dnia na dzień, ciesząc się światłem żarówek, 
a unikając jednocześnie Słońca. Jedynie wiara jest 
w stanie ukazać człowiekowi właściwą ścieżkę, która 
doprowadzi go do szczęścia. Być solą i być światłem 
znaczy być przekonanym o tym, że prawdziwe życie 
i prawdziwą wolność można odnaleźć tylko 
w Chrystusie. Chyba to właśnie chciał przekazać 
adresatom swojego listu św. Paweł, pisząc: „A mowa 
moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzą-
cych przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazy-
waniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie 
na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,4-5). 

ks. Mateusz Tarczyński

Być wyrazistym 



KSIĄŻKI JANA PAWŁA II (cz. 1) 
„DAR I TAJEMNICA”

Powoli zbliżamy się do 100. rocznicy urodzin Jana 
Pawła II, którą będziemy obchodzić już całkiem 
niedługo, a mianowicie 18 maja. Próbujemy się trochę 
przygotować do tego wielkiego święta, poprzez 
poznawanie naszego papieża. W każdym miesiącu 
dotykamy innego tematu poświęconego Janowi 
Pawłowi II. W lutym spróbujemy poznać tematykę 
papieskich książek. Może to kogoś zachęci do ich 

całościowej lektury? 😉  
Nasze lutowe rozważania rozpoczniemy 
od autobiograficznej książki „Dar 
i Tajemnica” napisanej z okazji 50. 
rocznicy święceń kapłańskich. Papież 
opisuje w niej historię swojego powo-
łania, z którą łączą się nie tylko 
zewnętrzne wydarzenia, ale również 
duchowe przeżycia. Ojciec Święty dzieli 
się z czytelnikami swoimi refleksjami 
dotyczącymi kapłaństwa, opowiada o ra-
dościach życia kapłańskiego i wyzwa-
niach stojących przed współczesnymi 
kapłanami. Wspomina również o dzie-
ciństwie, wadowickiej szkole, studiach 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, seminarium du-
chownym w Krakowie. Polskie wydanie książki 
zostało wzbogacone rysunkami miejsc związanych 
z kapłaństwem Karola Wojtyły. Natomiast na końcu 
książki znajduje się „Litania do Chrystusa Kapłana 
i Żertwy”.  
Pięknych przemyśleń i refleksji jest w tej książce 
sporo, a tutaj można przytoczyć jedynie ich namiastkę. 
Na początku wczytajmy się w te, które stanowią 
uzasadnienie jej tytułu. Co zatem Jan Paweł II pisze 

o swoim powołaniu? „Historia 
m o j e g o p o w o ł a n i a k a -
płańskiego? Historia ta znana 
jest przede wszystkim Bogu 
samemu. Każde powołanie 
kapłańskie w swej najgłębszej 
warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który 
nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas 

kapłanów doświadcza tego bardzo 
wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec 
wielkości tego daru czujemy, jak bardzo 
do niego nie dorastamy. Powołanie jest 
tajemnicą”.  
 Czym dla Jana Pawła II jest kapłańskie 
powołanie? „Powołanie kapłańskie jest 
misterium. Jest ono tajemnicą „szcze-
gólnej wymiany” pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem. Człowiek oddaje 
Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by 
mógł się On nim posłużyć jako 
narzędziem zbawienia. Chrystus zaś 
przyjmując ten dar, czyni owego 
człowieka jakby swoim alter ego. Jeśli 

się nie wniknie w tajemnicę tej „wymiany”, nie można 
zrozumieć, jak to się dzieje, że młody człowiek słysząc 
słowa: „Pójdź za mną!”, wyrzeka się wszystkiego dla 
Chrystusa w przekonaniu, że na tej drodze jego ludzka 
osobowość osiągnie całą swoją pełnię”.  
 „Dar i Tajemnica” to książka niedługa, napisana przez 
samego Jana Pawła II, który przed czytelnikami 
odsłania swoje życie i kapłańskie powołanie.  

Barbara Majkowska

Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia 
was w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych 
i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce 
Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze 
chwile ciemności i nadzieja wobec waszego znie-
chęcenia. Jezus zaprasza was, abyście przyszli do 
Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i py-
tania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha, 
znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał 
nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła. 

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się 
pokrzepić. Kościół chce być coraz bardziej i lepiej 
“gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest 
Chrystus (por. Łk 10,34), to znaczy domem, w którym 
można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w goś-
cinności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu. 
W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, 
uzdrowieni miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, 
będą umieli pomóc wam nieść krzyż, tworząc z wła-
snych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją 
chorobą można dostrzec horyzont i otrzymać światło 
i powietrze dla waszego życia.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego

Fragment orędzia Papieża Franciszka na Dzień Chorego



GRZECH  
391. Czego wymaga od nas przyjęcie miłosierdzia 
Bożego?  
Przyjęcie miłosierdzia Bożego wymaga, abyśmy uznali 
nasze winy, żałując za nasze grzechy. Sam Bóg przez 
swoje Słowo i przez swojego Ducha odsłania nasze 
grzechy, obdarowuje nas prawdą sumienia i nadzieją 
przebaczenia.  
392. Co to jest grzech? 
Grzech jest to „słowo, czyn lub pragnienie przeciw 
prawu wiecznemu” (św. Augustyn). Jest obrazą Boga, 
przeciwstawia się miłości Boga do nas. Rani on naturę 
człowieka i godzi w ludzką solidarność. Chrystus 
w swojej Męce odsłania w całej pełni gwałtowność 
i różnorodność grzechu, i pokonuje go swoim mi-
łosierdziem.  
393. Czy istnieje zróżnicowanie grzechów i z czego ono 
wynika? 
Grzechy są różnorodne. Można je rozróżniać w zależ-
ności od ich przedmiotu, w zależności od cnót i w za-
leżności od przykazań, którym się przeciwstawiają. 
Mogą dotyczyć bezpośrednio Boga, bliźniego czy siebie 
samego. Można je ponadto podzielić na grzechy 
duchowe i cielesne lub grzechy popełnione myślą, 
mową, uczynkiem i zaniedbaniem. 
394. Jak należy rozróżniać grzechy według ich 
ciężkości? 
Istotne jest rozróżnienie między grzechem śmiertelnym 
a grzechem powszednim.  
395. Kiedy popełnia się grzech śmiertelny? 
Grzech śmiertelny jest ten, który jednocześnie dotyczy 
materii poważnej i został popełniony z pełną świado-
mością i całkowitą zgodą. Taki grzech pociąga za sobą 
utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, 
powoduje wieczną śmierć w piekle, jeśli za niego nie 
żałujemy. W sposób zwyczajny zostaje nam odpu-
szczony przez sakramenty chrztu, pokuty i pojednania.  
396. Kiedy popełnia się grzech powszedni? 
Grzech powszedni, który istotnie różni się od grzechu 
śmiertelnego, jest popełniany wtedy, gdy dotyczy 

materii lekkiej lub dotyczy materii ciężkiej, lecz bez 
pełnego poznania albo całkowitej zgody. Taki grzech 
nie zrywa naszego przymierza z Bogiem, ale osłabia 
miłość; wyraża nieuporządkowane przywiązanie do 
dóbr stworzonych; utrudnia postęp duszy w zdoby-
waniu cnót i w praktykowaniu dobra moralnego; 
zasługuje na kary doczesne.  
397. Jak mnoży się w nas grzech? 
Grzech powoduje skłonność do grzechu; rodzi wadę 

wskutek powtarzania tych samych grzechów.  
398. Co to są wady? 
Wady, które są przeciwieństwem cnót, są złymi skłon-
nościami, które zaciemniają sumienie i nakłaniają do 
zła. Wady można zgrupować wokół siedmiu grzechów, 
nazywanymi głównymi.Są nimi: pycha, chciwość, 
zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub 
znużenie duchowe.  
399. Czy ponosimy odpowiedzialność za grzechy 
popełnione przez innych? 
Ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane 
przez innych, gdy w nich współdziałamy.  
400. Co to są struktury grzechu? 
Są to sytuacje społeczne lub instytucje przeciwne prawu 
Bożemu; są one wyrazem i skutkiem grzechów 
osobistych, które skłaniają z kolei ich ofiary do 
popełniania zła.  

Pytania o wiarę

BAL KARNAWAŁOWY 
Sobota, 22 lutego, rozpoczęcie o godz. 19.00. Prowadzenie: DJ – wodzirej. 
Tańce będą w jednej sali, stoły w dwóch innych. 

Można dobierać się i zgłaszać w grupach i tak będą dopasowane stoliki, by grupa była razem. Na swój stół 
grupa przynosi tzw. koszyk. W czasie trwania balu będą też dwa ciepłe posiłki dla wszystkich oraz kawa czy 
herbata w każdej chwili. Koszt: 50 zł od osoby. Zapisy w zakrystii. 



Poniedziałek, 10 lutego - św. Scholastyki 
  7.30 + Bolesław Góra  
18.00 + Marianna i Marian Izydorczyk; Katarzyna 
             Wawrzyniak 
Wtorek, 11 lutego - NMP z Lourdes  
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Ala Stolarek - tydzień po pogrzebie 
Środa, 12 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Józef i jego rodzice i rodzeństwo 
Czwartek, 13 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Stanisław i Teresa Sadowscy 

Piątek, 14 lutego - św. Cyryla i Metodego 
  7.30 + Janina; rodzice z obu stron, siostry i bracia  
18.00 + Bolesław Góra 
Sobota, 15 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Maria Kasprowicz w 10. rocznicę śmierci 
Niedziela, 16 lutego 
 8.00 + Stanislawa Skierska w 12. rocznicę śmierci; 
            rodzice z obu stron 
10.00 + Władysława i Stanisław Grzelak 
12.00 - Helena i Kazimierz - z okazji 62. rocznicy 
zawarcia sakramentu małżeństwa 
18.30 + Bolesław Góra

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki w domu 
parafialnym. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 oraz 12.00 
można zjeść ciasto, wypić kawę i herbatę. Dzisiaj 
gospodarzem jest młodzieżowa wspólnota Ucho 
Igielne. 
2. We wtorek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes, a zarazem przypada Światowy Dzień 
Chorego. Zapraszamy wszystkich starszych, chorych 
oraz zmagających się z różnymi dolegliwościami na 
Mszę Świętą o godz. 18.00, w czasie której udzielimy 
sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc 
w dojściu do kościoła tym, którzy nie mogą już 
przybyć o własnych siłach. 

3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 

4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w biurze 
parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00. 

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. Ks. Jan uda się do swoich chorych w piątek rano. 
8. Organizujemy szkółkę gitarową dla dorosłych 
i młodzieży. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek 
o godz. 18.45. Prosimy przyjść z instrumentami. 

9. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 12.00 
w kościele. 
10. Z okazji dnia św. Walentego, patrona zakochanych, 
zapraszamy na randkę małżonków, niezależnie od 
wieku i stażu małżeńskiego. Odbędzie się ona 
w niedzielę, 16 lutego, o godz. 17.00 w domu 
parafialnym. Czas trwania: ok. 90 minut. Zapisy 
w zakrystii lub u kapłanów. 

11. Organizujemy bal karnawałowy dla dorosłych 
w sobotę, 22 lutego, w domu parafialnym. Zapisy 
w zakrystii lub u kapłanów. 
12. Wszystkich zapisanych na tegoroczne pielgrzymki 
i wyjazdy parafialne prosimy o wpłatę zaliczki. 
13. Spotkanie parafialnych rad: duszpasterskiej i eko-
nomicznej odbędzie się w czwartek, 20 lutego. 
14. Taca za tydzień przeznaczona będzie na nasze cele 
remontowo-inwestycyjne. 

15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV 
Róży oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.


