TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
2. Niedziela Adwentu, 9 grudnia 2018 roku (nr 137)
Pierwsze czytanie: Ba 5,1-9; Drugie czytanie: Flp 1,4-6.8-11; Ewangelia: Łk 3,1-6).

Odpowiednia perspektywa
Nawoływanie Jana Chrzciciela do przygotowania drogi
przychodzącemu Panu jest nieodłączną częścią
adwentu. Rzeczywiście, okres ten nie jest jedynie
czasem oczekiwania, ale także czasem nawrócenia.
Jedynie poprzez gruntowne przewartościowanie życia
możemy bowiem stać się z jednej strony ludźmi
oczekującymi na powtórne przyjście Chrystusa
w chwale, a z drugiej – mającymi zdolność dostrzec
Jego obecność już teraz.
Św. Łukasz przytacza słowa
Izajasza jako najlepiej obrazujące
misję Jana Chrzciciela i to, do
czego w swojej działalności
nawoływał: „Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże (Łk 3,3-6; por. Iz 40,3-5). Program
Jana jest konkretny, choć nie jest łatwy. Nie ma
prawdziwego nawrócenia bez walki i zmagania, bez
wyrzeczenia i zaparcia się samegofot.
siebie.
R. Woźniak

Dzisiejsza Ewangelia i postać Chrzciciela uzmysławiają nam, że adwent to czas, w którym mamy wypełniać
doliny, czyli lekarstwem na zło i cierpienie uczynić
Boże Miłosierdzie – tam, gdzie czujemy pustkę,
wpuszczać Tego, który jest Pełnią. Mamy zrównywać
wszelkie wzniesienia, czyli ćwiczyć się w pokorze, aby
pycha nie przesłaniała nam Tego, który jest Wszechmocny. Mamy prostować drogi, czyli skupiać swoją
uwagę na Celu, by nie zbaczać
z właściwej ścieżki ani na lewo, ani
na prawo. Wreszcie mamy także
likwidować wyboje, czyli wyrzekać
się grzechu, nie przyzwyczajać się
do niego, choćby wydawało się, że
stał się już naszym nieodłącznym
towarzyszem – w przeciwnym razie
zaakceptowany przez nas grzech nie
pozwoli nam pójść dalej. Innymi słowy, jak mówi List
do Filipian, mamy wzrastać „coraz bardziej i bardziej
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny
tego, co lepsze” (Flp 1,9-10), czyli tego, co prowadzi
do zbawienia. Oto adwentowy program naprawy serca:
rozeznawać wszystko w perspektywie wieczności.
ks. Mateusz Tarczyński

Sprawozdanie z działalności Charytatywnej Grupy św. Ojca Pio
W każdą środę od godz. 17:00 do 18:00 (w czasie
Adwentu od 17:45 do 18:30) w biurze parafialnym
jedna osoba pełni dyżur, podczas którego można
zgłaszać potrzeby i sugestie, w jaki sposób można
pomagać.
Informujemy, że do końca listopada wydaliśmy cztery
bony (po 50 zł każdy) do apteki na zakup leków. Prawie
400 zł przeznaczyliśmy na paczki żywnościo-we, które
zostały przekazane osobom potrzebującym. Zostały
także zaakceptowane wnioski dwóch osób o wydanie
karty "Na codzienne zakupy" w sklepach sieci
"Biedronka". Otrzymaliśmy dwadzieścia własnoręcznie wykonanych szalików, które zostaną przekazane na wigilii osób samotnych i bezdomnych organizowanej przez gdańską "Caritas".
Przygotowujemy paczki żywnościowe na święta Bo-

żego Narodzenia z funduszy zebranych podczas
kiermaszu świątecznego w niedzielę, 16 grudnia. Jeśli
ktoś potrzebuje takiej formy pomocy, to prosimy
o zgłaszanie się podczas dyżuru do biura parafialnego.
Jeżeli ktoś ma do oddania komodę, to prosimy również
o pozostawienie takiej informacji na dyżurze.
W tym miejscu dziękujemy wszystkim za zaangażowanie podczas organizacji niedzielnej kawiarenki, za
pieczenie i zakup ciast, z których dochód jest przeznaczony na pomoc innym. Dziękujemy za zaufanie
i rozmowy podczas cotygodniowych dyżurów. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w działalność
Grupy Charytatywnej, bo jak mówił nasz patron - święty Ojciec Pio: "Nic bardziej nie może ciebie czynić
naśladowcą Chrystusa jak troska o innych".

ADWENT Z MARYJĄ
Matka Boża Rozwiązująca Węzły
Tydzień temu rozpoczęliśmy adwentowe rozważania
nad wizerunkami Maryi od "podróży" do Meksyku
i Matki Bożej z Guadalupe. Natomiast dzisiaj
przyjrzymy się kolejnemu malarskiemu wizerunkowi
Maryi, a mianowicie Matce Bożej Rozwiązującej
Węzły.
Obraz o takim tytule namalował około 1700 roku
Johann Georg Melchior Schmidtner. Wizerunek
znajduje się w Niemczech, a konkretnie w Kościele
Św. Piotra w Augsburgu. Warto wspomnieć, że obraz
jest szczególnie czczony w Ameryce Południowej. To
kardynał Jorge Maria Bergoglio (obecnie papież
Franciszek) zlecił sporządzenie kopii obrazu i sprowadzenie go do Buenos Aires.
Przejdźmy teraz do samego obrazu. Na jego środku
znajduje się Maryja ubrana w czerwoną szatę i niebieski płaszcz. Na głowie ma koronę z dwunastu
gwiazd, a u stóp księżyc. Obraz przedstawia Maryję
jako Niepokalanie Poczętą, która miażdży głowę
węża znajdującego się pod jej stopami. Nad głową
Matki Bożej malarz umieścił gołębicę - symbol
Ducha Świętego. Koło Maryi malarz namalował cały
zastęp aniołów. Zwróćmy uwagę, że jeden z nich
podaje Maryi poplątaną wstęgę, którą Ona bierze
swoje matczyne ręce i rozwiązuje. To aluzja do
ludzkiego życia, w których nie brakuje supłów,
zakrętów i zawirowań, które dzięki pomocy Maryi
mogą wyglądać zupełnie inaczej. Drugi anioł trzyma
już wstęgę rozwiązaną, bez supłów, którą podaje
ludziom. To tylko kilka przykładów z tego pełnego
symboli malarskiego dzieła.
Do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły została
ułożona nowenna. Składa się ze specjalnych wezwań
i modlitwy różańcowej. Jej tekst można znaleźć na
przykład na stronach internetowych. Warto zwracać

się do Matki Bożej o rozwiązanie naszych, męczących nas supłów, gdy na przykład brakuje nadziei,
sytuacje życiowe wydają się bez wyjścia, albo gdy
nie można się z kimś porozumieć. Maryja może
rozwiązać nawet najbardziej poplątaną sytuację.
Przywołajmy na koniec słowa samego papieża
Franciszka o Maryi Rozwiązującej Węzły: "Jej dłonie
mają moc rozwiązać każdy węzeł życiowy - plątanina
poddana próbom uporządkowania przez kogokolwiek
innego niż Maryja, zapętla się jeszcze bardziej. Co
jednak sprawia, że węzeł się rozplątuje? Dlaczego
dokonuje tego Maryja? Wyjaśnia św. Ireneusz:
"Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy
rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi; co
związała przez niewierność dziewica Ewa, to
dziewica Maryja
rozwiązała przez
wiarę. Supeł na nici
życia ludzi i narodów powstał
z dwóch przyczyn:
nieposłuszeństwa
i niedowiarstwa,
Maryja rozplątuje
go właśnie dzięki
swojemu posłuszeństwu i wierze".
Barbara Majkowska
(na podstawie:
e-religijne.pl;
stacja7.pl;
"Nowenna do Matki
Bożej Rozwiązującej
Węzły", pod red. ks. M. Cieślaka, ks. K. Wilczyńskiego)

Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana
Tajemnica wcielenia przypomina nam, że Bóg
zawsze wychodzi nam naprzeciw i jest Bogiem-znami, że idzie niekiedy zakurzonymi drogami
naszego życia, a dostrzegając naszą przemożną
tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do
radości. Chodzi o to, by w różnorodności i specyfice
każdego powołania, osobistego i kościelnego, słuchać
go, rozpoznawać je i żyć tym Słowem, które wzywa
nas z wysoka i, pozwalając, byśmy owocnie
wykorzystywali nasze talenty, czyni nas także
narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje
nas ku pełni szczęścia.

Te trzy aspekty — słuchanie, rozeznawanie i życie —
stanowią także kontekst początku misji Jezusa, który
po dniach modlitwy i zmagania na pustyni odwiedza
swoją synagogę w Nazarecie i tam słucha Słowa,
rozpoznaje istotę misji powierzonej Mu przez Ojca
i ogłasza, że „przyszedł, aby wypełnić ją dzisiaj”.
Słuchać
Trzeba od razu powiedzieć, że powołanie Pana nie
jest tak oczywiste jak wiele rzeczy, które możemy
usłyszeć, zobaczyć lub dotknąć w naszym codziennym doświadczeniu. Bóg przychodzi cicho i dyskretnie, nie narzucając się naszej wolności. Tak więc

może się zdarzyć, że Jego głos zostanie przytłumiony
przez wiele trosk i zabiegów, które zajmują nasz
umysł i nasze serce.
Trzeba zatem nastawić się na głębokie wsłuchiwanie
się w Jego Słowo i życie, zwracać uwagę także na
szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i być wciąż
otwartymi na niespodzianki Ducha.
Nie będziemy mogli odkryć specjalnego i osobistego
powołania, jakie Bóg dla nas zaplanował, jeśli
pozostajemy zamknięci w sobie samych, w naszych
nawykach i w apatii, właściwej ludziom, którzy
marnują swoje życie w ciasnym kręgu swego «ja»
i tracą szanse na wielkie marzenia i stanie się protagonistami tej wyjątkowej i oryginalnej historii, jaką
Bóg chce pisać wraz z nami.
Również Jezus został powołany i posłany. Dlatego
potrzebował skupienia w milczeniu, słuchał Słowa
i czytał je w synagodze, i dzięki światłu i mocy
Ducha Świętego objawił w pełni jego sens,
wodniesieniu do Jego osoby i do historii ludu Izraela.
Rozeznawać
Czytając w synagodze w Nazarecie fragment z Księgi proroka Izajasza, Jezus rozpoznaje istotę misji, dla
której został posłany, i przedstawia ją tym, którzy
czekali na Mesjasza.
Podobnie każdy z nas może odkryć swoje powołanie
jedynie poprzez rozeznanie duchowe, proces,
w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia - w dialogu z Panem i słuchając głosu Ducha Świętego podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej
stanu życia.
Odkrywamy zwłaszcza, że powołanie chrześcijańskie
ma zawsze wymiar proroczy. Jak świadczy Pismo
Święte, prorocy są posyłani do ludu w sytuacjach
wielkich niedostatków materialnych oraz kryzysu

duchowego i moralnego, aby w imieniu Boga
kierować słowa nawrócenia, nadziei i pocieszenia.
Jak wiatr, który unosi kurz, prorok zakłóca fałszywy
spokój sumienia, które zapomniało o Słowie Pana,
rozeznaje wydarzenia w świetle Bożej obietnicy i pomaga ludowi dostrzec oznaki jutrzenki w mrokach
historii.
Także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa; przezwyciężenia pokus ideologii i fatalizmu
oraz odkrywania, w relacji z Panem, miejsc, narzędzi
i sytuacji, przez które On nas wzywa. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność
«czytania w swoim» życiu i zrozumienia, gdzie i do
czego wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję.
Żyć
Wreszcie, Jezus ogłasza nowość chwili teraźniejszej,
która zachwyci wielu, a usztywni innych: czas się
wypełnił, a On jest Mesjaszem zapowiadanym przez
Izajasza, namaszczonym, by uwalniał więźniów,
przywracał wzrok niewidomym i głosił miłosierną
miłość Boga każdemu stworzeniu. Właśnie «dziś
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli»,
stwierdza Jezus.
Radość Ewangelii, która otwiera nas na spotkanie
z Bogiem i z braćmi, nie może czekać na nasze
opieszałości i lenistwa; nie dotrze do nas, jeśli
pozostaniemy w oknie, z wymówką, że wciąż
czekamy na dogodny czas; nie spełni się też dla nas,
jeśli jeszcze dziś nie podejmiemy ryzyka wyboru.
Powołanie jest dziś! Chrześcijańska misja jest dla
teraźniejszości! I każdy z nas jest powołany — do
życia świeckiego w małżeństwie, do posługi
kapłańskiej na mocy święceń czy do życia w szczególnej konsekracji — aby stać się świadkiem Pana tu
i teraz.

Papież Franciszek, Orędzie na Dzień
Modlitw o Powołania - fragmenty

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Organizujemy wyjazd dla młodzieży do Szczyrku
na narty od 17 do 24 lutego. Szczegóły i zapisy
u ks. Piotra.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 10 grudnia; 7.30 + Andrzej Będźmierowski; 17.00 + Ryszard Gniaź
Wtorek, 11 grudnia; 7.30 + z rodzin Wołczyk, Szatkowskich i Piątkowskich; 17.00 + Andrzej Będźmierowski
Środa, 12 grudnia - Matki Bożej z Guadalupe; 7.30 + Józef, Joanna, Jan; 17.00 + Eugenia i jej syn Andrzej
Czwartek, 13 grudnia - św. Łucji; 7.30 + Zygmunt Młyńczak oraz rodzice z obu stron; 17.00 + Kazimierz oraz rodzice
Piątek, 14 grudnia - św. Jana od Krzyża; 7.30 - o potrzebne łaski, światło Ducha Świętego dla Moniki i Michała z dziećmi
17.00 + rodzice: Helena (w 2. roczn. śmierci) i Piotr Rogal
Sobota, 15 grudnia; 7.30 + Janina Prawdzik w 10. rocznicę śmierci
18.00 + mąż Alfons, rodzice Franciszka i Antoni, teściowie: Teresa i Józef oraz rodzeńwtwo z obu stron
III Niedziela Adwentu, 16 grudnia; 8.00 - w intencji Huberta - o zdrowie, światło Ducha Świętego i potrzebne łaski;
10.00 + Halina, Tadeusz, Sławomir, +z rodziny; 12.00 + Klara i Bernard; 18.30 + Zofia i Ryszard Gniaź

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj przypada coroczny Dzień Modlitwy i Pomocy 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.
2. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez
„Caritas” w cenie 6 zł – mała i 16 zł – duża.
3. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W te dni nie będzie Eucharystii o godz. 18.00. W soboty natomiast
wieczorna Msza św., która jest odprawiana już z liturgii niedzielnej, o godz. 18.00. Zachęcamy do przychodzenia na
roraty z lampionami. We wtorek i czwartek po roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.00 w domu parafialnym.
5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w biurze parafialnym w środę w godzinach 17.45 – 18.30.
7. W czwartek po roratach adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Nieszporami z adwentowym hymnem
światła Lucenarium o godz. 19.00.
8. W czwartek o 19.30 w domu parafialnym będziemy ozdabiać i pakować pierniczki na nasz kiermasz. Prosimy
o pomoc!
9. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w piątek o godz. 19.00.
10. Obrzęd przedstawienia kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie miał miejsce w przyszłą
niedzielę na Mszy św. o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie również rodziców i krewnych
kandydatów. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie rodziców. Prosimy wszystkich o przybycie.
11. Panowie kościelni będą w najbliższym tygodniu kontynuować roznoszenie opłatka na stół wigilijny. Są oni
jedynymi osobami upoważnionymi do tego w naszej parafii.
12. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe oraz chemii
gospodarczej, które zostaną przeznaczone do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących parafian.
13. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na cele remontowe w naszej parafii.
14. Dobroczynny Kiermasz Świąteczny odbędzie się w przyszłą niedzielę. Po każdej Mszy Św. będzie można nabyć
pyszne pierniczki i inne ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną
w naszej parafii - przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących.
15. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla osób samotnych 24 XII o godz. 18.00. Serdecznie zachęcamy takie
osoby do zgłaszania się do kapłanów. Gdybyśmy znali takie osoby, to również prosimy o kontakt. Niech nie będzie
nikogo, kto w ten wieczór będzie sam.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

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

