



W poniedziałek, 11 lutego 2019 r., już po raz 
dwudziesty siódmy będzie obchodzony Światowy 
Dzień Chorego, związany ze wspomnieniem Matki 
Bożej z Lourdes. Szczególnie uroczyste obchody z tej 
okazji odbędą się w mieście posługi św. Matki Teresy, 
czyli w Kalkucie w Indiach. Zgodnie z tradycją Ojciec 
Święty także i w tym roku przygotował na ten dzień 
specjalne orędzie. Rozpoczyna się od słów Jezusa 
"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Już ten cytat 
sugeruje, że motywem przewodnim papieskiego listu 
będzie dar. Franciszek twierdzi, że "darowanie" jest 
czymś więcej od zwykłego "dawania", ponieważ 
zakłada dawanie samego siebie innym. Kryje się w tym 
odbicie miłości Bożej, bo także sam Bóg dał nam 
siebie w darze, np. przez przyjście Jezusa na świat w 
ludzkim ciele czy zesłanie Ducha Świętego. Całe nasze 
życie jest zresztą darem od Boga, choć czasem mamy 
pokusy, aby traktować je jak naszą prywatną własność.  
Papież zauważa, że tak naprawdę wszyscy ludzie są 
biedni i ubodzy. W dzieciństwie są uzależnieni od 
opieki rodziców. Ale i w dalszych fazach życia również 
potrzebują w jakimś stopniu pomocy innych z uwagi 
na czysto ludzkie ograniczenia (bycie stworzeniem a 
nie Stwórcą). Uznanie tej prawdy powinno pobudzać 

wszystkich do praktykowania solidarności między 
ludźmi. Jest ona wręcz nazwana cnotą nieodzowną dla 
istnienia człowieka. Sam Bóg w Jezusie dał nam 
przykład – pochylił się i pochyla nad nami i naszym 
ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra, których 
sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić. My także 
winniśmy w ten sposób pomagać naszym braciom. Tak 
uczynił właśnie biblijny miłosierny Samarytanin, 
którego postawa może nas nauczyć, że opieka nad 
chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, 
bezinteresownych gestów, nawet prostych, jak 
zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć 
drugiemu, że jest „ważny”. 

O mocy łaski Bożej płynącej z sakramentu nama-
szczenia chorych przekonałam się w 1999 roku, kiedy 
opiekowałam się chorą teściową. W dość ciężkim 
stanie odebrałam ją ze szpitala. Nie mogła się sama 
poruszać ani jeść. Jednak najgorszy był jej stan 
psychiczny. Budziła się w nocy, krzyczała. Miała 
ciągle jakieś widziadła. Pytała: „Co to za ludzie tam 
siedzą w pokoju?”, ciągle z kimś rozmawiała. Posta-
nowiłam zaradzić temu prosząc, aby zgodziła się 
przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Trochę się 
tym przeraziła, bo była przekonana, że ten sakrament 
przyjmuje się na łożu śmierci. Wreszcie zgodziła się.  
Zaprosiłam do domu księdza, który wyspowiadał 
teściową, udzielił jej Komunię świętą oraz namaścił. 
W tym czasie gorąco modliłam się do Boga, aby ją 
uzdrowił z dolegliwości. Po kilku dniach zapomniałam 

o całym zdarzeniu, ale syn zwrócił mi uwagę na to, że 
babcia przestała krzyczeć i rozmawiać z widziadłami, 
a jej stan psychiczny znacząco się poprawił. Oba-
wiałam się że sytuacja się powtórzy, gdy będziesz 
znowu w szpitalu. Nic takiego jednak się na szczęście 
nie stało, mimo dwukrotnej jeszcze hospitalizacji. 
Psychicznie została całkowicie uzdrowiona.  
Od tego momentu teściowa jeszcze kilka razy przyjęła 
sakrament chorych. Za każdym razem jej stan zdrowia 
poprawiał się. Stawała się pogodna i coraz bardziej 
pogodzona z chorobą i starością (umarła w wieku 89 
lat). Widać było jak bardzo łaska tego sakramentu 
umacniała ją i wprowadzała pokój w jej serce.  
Zachęcam wszystkich, którzy borykają się z ciężką 
chorobą do korzystania z darów, które Bóg miłosierny 
ofiarowuje nam w sakramencie namaszczenia chorych.  

Krystyna
BYĆ DAREM DLA INNYCH


– PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO


TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     5. NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 lutego 2019  roku (nr 146) 
Pierwsze czytanie: Iz 6,1-2a.3-8; Drugie czytanie: 1 Kor 15,1-11; Ewangelia: Łk 5,1-11. 

Łaska sakramentu namaszczenia chorych



KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Jako wyraźny przykład daru z samego siebie dla 
chorych i cierpiących została ukazana także św. Matka 
Teresa z Kalkuty. Ojciec Święty przypomniał w tym 
kontekście swoje własne słowa wypowiedziane 
w 2016 r. przy okazji kanonizacji albańskiej misjo-
narki: „Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną 
szafarką Bożego miłosierdzia, gotową do służenia 
wszystkim przez przyjmowanie i obronę ludzkiego 
życia, tego nienarodzonego oraz tego opuszczonego 
i odrzuconego. (…) Pochylała się nad osobami 
wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach 
dróg, rozpoznając w nich godność daną im przez 
Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby 
uznali swoje winy wobec zbrodni (…) ubóstwa 
stworzonego przez nich samych. Miłosierdzie było dla 
niej ‘solą’, która nadaje smak każdemu jej działaniu 
i ‘światłem’ rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie 
mieli już nawet łez, aby płakać nad swoim ubóstwem 
i cierpieniem. Jej misja na obrzeżach miast i na 
egzystencjalnych peryferiach pozostaje w naszych 
czasach wymownym świadectwem Bożej bliskości 
wobec najbiedniejszych z biednych”. To właśnie 
Matka Teresa w bardzo widoczny sposób prakty-
kowała bezinteresowną miłość wobec wszystkich, bez 
względu na język czy religię, zwłaszcza wobec 
cierpiących. 
Jednak nie tylko "wielcy święci" mogą składać dary 
z samego siebie dla słabszych braci. W swoim orędziu 
Papież wspomniał także wolontariuszy, którzy na 
wiele sposobów posługują w sektorze społecznym 
i medycznym, udzielając osobom chorym, starszym, 
samotnym i słabym nie tylko wsparcia fizycznego, ale 
także pociechy duchowej – słuchając swoich 
podopiecznych, stając się dla nich przyjaciółmi 

i pomagając odzyskać nadzieję . Franciszek 
podziękował wszystkim wolontariuszom i podkreślił, 
że ich służba ma ogromne znaczenie, także jako znak 
obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie. 
Na koniec autor orędzia w ciekawy sposób zauważył, 
że zdrowie zależy od relacji z innymi, potrzebuje 
zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest dobro, 
którym można się cieszyć „w pełni” wyłącznie, gdy 
się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia chrześcijanina 
jest zaś radość z bezinteresownego daru. Podsumo-
wując można byłoby powiedzieć, że zarówno człowiek 
chory potrzebuje innych ludzi, ale także człowiek 
zdrowy poprzez pomoc chorym może w pełni 
wykorzystać dar jaki otrzymał w postaci pełnego 
zdrowia (a przecież sam też może kiedyś potrzebować 
wsparcia). To właśnie jest wspominana wcześniej 
solidarność. Każdy kto cieszy się pełnym (lub w miarę 
dobrym) zdrowiem niech zapyta siebie: czy nie warto 
postarać się, aby pomóc tym "którzy się źle mają"? 
Czasem wystarczy nawet niewielki gest. Nie trzeba 
budować wielkich ośrodków pomocowych w Kal-
kucie, ale może warto zaangażować się w jakiś 
wolontariat w szpitalu, hospicjum lub domu pomocy 
społecznej? Możliwości jest wiele, trzeba tylko chcieć 
to wezwanie podjąć. 
 Czytelników pozostawiam z papieskim pozdrowie-
niem: "Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdro-
wieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami, 
abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby 
jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem 
hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby. 
Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości 
w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego 
Błogosławieństwa”.      

     Damian Zelewski



Nie bój się!

Jezus zastaje Szymona i towarzyszy w dość zwykłej, 
codziennej sytuacji: „zobaczył dwie łodzie stojące przy 
brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci” (Łk 5,2). 
Zakończyli swoją pracę, porządkują wszystko, żeby było 
gotowe na następny połów. Tego dnia niczego więcej się 
nie spodziewają. Wtedy właśnie padają znamienne 
słowa: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na 
połów!” (Łk 5,4). 
Rybak Szymon daje się namówić Cieśli z Nazaretu na 
jeszcze jedną próbę, choć wydaje się to bez sensu. I oto 
sieci się rwą, a łodzie prawie idą na dno od nadmiaru 
ryb! Szymon Piotr uczy nas dzisiaj otwartości na Boże 
natchnienia. Wiele rzeczy robimy według schematu, bo 

jest to po prostu efektywne. Znamy się na swojej pracy, 
więc wykonujemy ją tak, by w najlepszy i najszybszy 
możliwy sposób osiągnąć zamierzony cel. Niestety, 
schematyczne działanie przerzucamy często na sferę 
duchową. Tymczasem dynamika relacji z Bogiem 
wymyka się naszej logice. 
Nasze życie duchowe, jeśli ma być życiem, a nie 
stagnacją, musi cechować się otwartością na Bożą wolę. 
Skoro na Słowie Bożym buduję moje życie i kieruję się 
jego wskazaniami przy podejmowaniu życiowych 
decyzji, to powinienem pytać Boga o to, co, kiedy i w ja-
ki sposób mam czynić. To Pan wie, kiedy jest najlepszy 
czas na połów. Wtedy obfitość Jego łaski może nas 

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,  

SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO”  
79. Czym jest Dobra Nowina głoszona człowiekowi?  
Jest ona zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, „Syna Boga 
żywego" (Mt 16,16), umarłego i zmartwychwstałego. 
W czasach króla Heroda i cezara Augusta Bóg wypełnił 
obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, posyłając 
„Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4,4-3).  
80. W jaki sposób rozpowszechnia się Dobra Nowina? 
Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem 
głoszenia Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić ludzi do 
wiary w Niego. Także dzisiaj, z tego przenikniętego 
miłością poznania Chrystusa, rodzi się pragnienie 
ewangelizacji i katechizacji, to jest nauczania 
o Chrystusie, odkrywania w Osobie Chrystusa całego 
odwiecznego zamysłu Bożego, doprowadzenia ludzkości 
do komunii z Jezusem.  

„I W JEZUSA CHRYSTUSA,  
SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO”  

81. Co oznacza imię „Jezus”? 
Imię „Jezus", nadane przez anioła w chwili Zwia-
stowania, oznacza „Bóg zbawia". Wyraża ono zarówno 
Jego tożsamość, jak i posłanie: „On bowiem zbawi swój 
lud od jego grzechów" (Mt 1,21). Św. Piotr stwierdza, że 
„nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 
w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12).  
82. Dlaczego Jezus został nazwany „Chrystusem”?  
„Chrystus" po grecku, „Mesjasz" po hebrajsku, oznacza 
„namaszczony". Jezus jest Chrystusem, ponieważ został 
poświęcony przez Boga i namaszczony Duchem 
Świętym dla urzeczywistnienia odkupieńczej misji. Jest 
Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela, posłanym na 
świat przez Ojca. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, odsła-
niając prawdziwą jego treść: „który z nieba zstąpił"            
(J 3,13), ukrzyżowany, potem zmartwychwstały, jest On 

cierpiącym Sługą, aby „dać swoje życie na okup za 
wielu" (Mt 20,28). Od słowa Chrystus pochodzi nazwa 
chrześcijanie.  
83. W jakim sensie Jesus jest „Jednorodzonym Synem 
Bożym"?  
Jest nim w sensie jedynym i doskonałym. W chwili 
Chrztu i Przemienienia głos Ojca określa Go jako swego 
„Syna umiłowanego”. Sam Jezus przedstawiając siebie 
jako Syna, który zna Ojca (por. Mt 11,27), potwierdza 
swoją jedyną i wieczną relację do Boga, swego Ojca. On 
jest jedynym Synem Ojca (1 J 2,23), drugą Osobą Trójcy 
Świętej. Stanowiło to centrum przepowiadania apostol-
skiego: Apostołowie mogli oglądać „Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (J 1,14).  

84. Co oznacza tytuł „Pana”?  
Imię „Pan" oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus 
przypisuje sobie ten tytuł i objawia swoją Boską 
najwyższą władzę przez znaki swego panowania nad 
naturą, nad chorobami, nad demonami, nad grzechem 
i śmiercią, przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. 
Pierwsze wyznania wiary Kościoła stwierdzają, że moc, 
cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także 
Jezusowi: Bóg „darował Mu imię ponad wszelkie 
imię" (Flp 2,9). Jest On Panem świata i historii; 
wyłącznie Jemu człowiek może w sposób absolutny 
poddać swą osobistą wolność.  



1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę i herbatę. Dzisiaj gospodarzem jest rada parafialna. 
2. Jutro, 11 lutego, przypada wspomnienie NMP 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 przybyciu do kościoła tym, 
którzy nie mogą już przybyć o własnych siłach.  
3. W poniedziałek po wieczornej Mszy zapraszamy na katechezę biblijną 
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 
19.00 w domu parafialnym. 
5. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 17.00 
do 18.00 w biurze parafialnym.  
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami o 
godz. 19.15. 
7. Organizujemy w tym tygodniu wyjście dla dzieci i młodzieży na kręgle w poniedziałek, oraz wyjazd do centrum 
„Eksperyment” w Gdyni w środę. Koszt: 5 zł/os. Zapisy dzisiaj w zakrystii. 
8. Wyjazd młodzieży na narty do Szczyrku w sobotę. Zbiórka na dworcu głównym o godz. 21.30. 
9. Taca za tydzień przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne. 
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 10.00. 
Zmarli nasi parafianie: Stefan Szramka, l. 71, zam. przy ul. Zielony Trójkąt oraz Bolesław Góra, l. 70, zam. przy 
ul. Marynarki Polskiej (pogrzeb jutro). Polećmy ich miłosiernemu Bogu… 

Poniedziałek, 11 lutego - Matki Bożej z Lourdes; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 - dziękczynna za otrzymane łaski, 
uzdrowienie córki za wstawiennictwem św. Rity oraz za + męża Zdzisława

Wtorek, 12 lutego; 7.30 + mąż Stefan w 12. rocznicę śmierci; 18.00 + Artur Sienkiewicz 
Środa, 13 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 - o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa (85-te urodziny)

Czwartek, 14 lutego - św. Cyryla i Metodego; św. Walentego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Krystyna Korsak 
Piątek, 15 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Stanisław i Teresa Sadowscy 
Sobota, 16 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + mąż Henryk w 4. rocznicę śmierci, bracia: Antoni i Stanisław; 
rodzice z obu stron oraz Maria i Władysław Bienias 
Niedziela, 17 lutego; 8.00 + Karol w 4. rocznicę śmierci, Bolesław, Berta, Jadwiga, Jan; 10.00 + Stanisława Skierska 
w 11. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron; 12.00 - Helena i Kazimierz z okazji 61. rocznicy zawarcia sakramentu 
małżeństwa; 18.30 + Artur Sienkiewicz

INTENCJE MSZALNE

zdumieć i zawstydzić, bo przecież niczym sobie na nią 
nie zasłużyliśmy. 
Pamiętajmy jednak, że otrzymane przez nas łaski są 
zawsze dla wspólnoty, dla pożytku całego Kościoła. 
Otrzymanie łaski równa się z powołaniem do głoszenia, 
choć sam mogę czuć się z powodu swojej grzeszności 
niegodny takiego zaszczytu. Paweł nazywał siebie 
„poronionym płodem” (1 Kor 15,8), prorok Izajasz bał 
się, a Szymon Piotr prosił Jezusa, by odszedł. Dla nich, 
jak i dla nas wszystkich, Chrystus ma tę samą 
odpowiedź: „Nie bój się!”. 

ks. Mateusz Tarczyński

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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