TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10 marca 2019 roku (nr 149)
Pierwsze czytanie: Pwt 26,4-10; Drugie czytanie: Rz 10,8-13; Ewangelia: Łk 4,1-13.
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". To wezwanie wielokrotnie wypowiadane w minioną środę, podczas posypywania głów popiołem, wskazuje na charakter Wielkiego Postu.
Jest to czas nawrócenia oraz pogłębienia wiary. Temu mają służyć podejmowane wyrzeczenia,
umartwienia i modlitwa. Wielki Post to także baczniejsze zwrócenie oczu na drugiego
człowieka. Stąd jałmużna. Ale wiadomo - łatwo powiedzieć. Dlatego, żeby jałmużna nabrała
konkretnego charakteru dołączmy do dzisiejszej gazetki skarbonkę „Caritas”.
Proszę ją złożyć, postawić na widocznym miejscu w domu i wrzucać do niej pieniądze
zaoszczędzone dzięki wielkopostnym wyrzeczeniom. W ten sposób do Wielkanocy uzbiera się
jakaś suma pieniędzy, którą będziemy mogli wesprzeć potrzebujących.
Prośmy Chrystusa, odpierającego pokusy złego ducha na pustyni, o siłę potrzebną do wytrwania w dobru.
Owocnego Wielkiego Postu!!!

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek
do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy
"pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia
naszej chciwości, do umiejętności cierpienia
z miłości, która może wypełnić pustkę naszego
serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja
i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić
nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania
przyszłości, która do nas nie należy. I w ten
sposób na nowo odkryć radość z planu, którym
Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości
Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście.
Fragment orędzia na Wielki Post papieża Franciszka

MISJE ŚWIĘTE (dla młodzieży i dorosłych) 24 - 31 marca 2019 r.
24 marca (niedziela) - rozpoczęcie na wszystkich Mszach Świętych
25 - 30 marca (od poniedziałku do soboty)
- 8.30 Msza Święta, 9.00 spotkanie rekolekcyjne
- 18.00 Msza Święta, 18.30 spotkanie rekolekcyjne
31 marca (niedziela) - zakończenie na wszystkich Mszach Świętych

MIARA
I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką
samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze
wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma,
pozbawią go i tego, co ma” (Mk 4,24-25).
Uważajcie na to, czego słuchacie:
- Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać
według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła
nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie
umrzesz – powiedział Bóg (Rdz 2,16-17).
- Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców
ze wszystkich drzew tego ogrodu? – powiedział wąż
(Rdz 3,1).
Historia stara jak świat, więc nic zgoła nowego nie ma
pod słońcem! (Koh 1,9)
To mi się może wydawać, że jestem wyjątkowy, jedyny
w swoim rodzaju, i nie podlegam tym samym prawom,
co reszta ludzkości. I nie muszę się przejmować tym, co
Jezus mówi, bo to nie do mnie.
A przecież Jezus mówi, bo sam jest człowiekiem i osobiście, na własnej skórze, doświadcza działania
mechanizmów psychologicznych w człowieku. I to, co
dziś mówi, to bardzo ważna, psychologiczna rada.
Uniwersalna. Dotyczy mnie też!
Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam.
I jeszcze wam dołożą!
Czy nie jest tak, że jeśli innych odmierzam miarą:
- zazdrości, nieufności, podejrzliwości, żalu,
pretensji,
to żyję w przekonaniu, że inni
- mi czegoś zazdroszczą, nie mają do mnie zaufania
- są wobec mnie podejrzliwi

- ciągle mają do mnie o coś żal
- robią mi nieustannie pretensje?
Czy nie jest tak?
I jeszcze wam dołożą!
Jeśli słucham tych głosów, tych zdradliwych podszeptów, że inni są źli, że zastawiają na mnie pułapki, że
życzą mi źle, to sam w sobie jeszcze mocniej, ze
spotęgowaną siłą, przeżywam negatywne zamiary,
o które posądzam innych. I zaczynam się dusić w swoim
własnym sosie.
A kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.
To nie jest groźba, że ktoś mi coś zabierze, choć i tak
biedny jestem i ledwo co mam. To tylko konsekwencja
wsłuchiwania się w ten głos, stary jak świat: Czy
rzeczywiście…
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie inne
zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył (Rdz 3,1).
I wcale nie o ten owoc nieszczęsny mu chodziło. Ale
o to, by w sercu człowieka zasiać wątpliwość: „Czy aby
na pewno Bóg cię kocha? A może jednak wcale nie?”.
Jeśli będę wątpił w Jego miłość, że ona jest u podstaw
wszystkiego i sensem wszystkiego, to sam się pozbawię
i tego, co mam.
Ale jeśli będę odmierzał – Boga i bliźnich – miarą
miłości, to i mi odmierzą miarą miłości, i jeszcze mi
dołożą! I będzie mi dodane tej miłości, miarą dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą (Łk 6,38). Tyle, że
mi jej nigdy nie zabraknie.
Tak bowiem Bóg umiłował świat… (J 3,16)

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Joanna Czech

Pytania o wiarę
„JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA
ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY”
91. W jaki sposób współdziałały z sobą dwie wole Słowa
Wcielonego?
Chrystus posiada dwie wole: wolę Boską i wolę ludzką.
W czasie swojego ziemskiego życia Syn Boży chciał po
ludzku tego wszystkiego, co w sposób Boski razem
z Ojcem i Duchem Świętym zdecydował dla naszego
zbawienia. Ludzka wola Chrystusa idzie za wolą Bożą,
nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale jej się
podporządkowując.
92. Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?

przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Maryja została
zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego
od pierwszej chwili swego poczęcia.
97. Jak współpracowała Maryja w zbawczym zamyśle
Boga?
Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała
wolna od wszelkiego grzechu osobistego. Jest „pełną
łaski" (Łk 1,28), „Cała Święta". Na zapowiedź anioła, że
porodzi „Syna Najwyższego" (Łk 1,32), Maryja odpowiedziała dobrowolnie „posłuszeństwem wiary” (Rz 1,5).
Przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, oddała
się całkowicie osobie i dziełu swego Syna.

Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu
Bóg niewidzialny stał się widzialny. Z tej racji Chrystus
może być ukazywany i otaczany kultem na świętych
obrazach.
93. Co przedstawia Serce Jezusa?
Jezus poznał i umiłował nas wszystkich ludzkim sercem.
Z tego powodu Jego Serce przebite za nasze grzechy i dla
naszego zbawienia jest uważane za wyjątkowy symbol
tej miłości, którą miłuje Ojca i wszystkich ludzi.
94. Co oznacza wyrażenie: „począł się z Ducha
Świętego”?
Oznacza, że Dziewica Maryja poczęła wiecznego Syna
Ojca w swym łonie za sprawą Ducha Świętego i bez
udziału człowieka: „Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk
1,35) powiedział anioł w Zwiastowaniu.
95. „.. .narodził się z Maryi Dziewicy”: dlaczego Maryja
jest prawdziwie Matką Bożą?
Maryja jest prawdziwie Matkę Bożą, ponieważ jest
Matką Jezusa. Istotnie, Ten, którego poczęła jako
człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się
Jej Synem, jest wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym
Bogiem.
96. Co oznacza „Niepokalane Poczęcie”?
Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję:
aby mogła wypełnić tę misję, została odkupiona od
swego poczęcia, To oznacza, że przez łaskę i na mocy

98. Co oznacza dziewicze poczęcie Jezusa?
Oznacza, że Jezus został poczęty w łonie Maryi jedynie
przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka. Jest
naturalnym Synem Ojca przez Bóstwo i naturalnym
Synem Maryi przez człowieczeństwo, właściwym Synem
Bożym w obydwu naturach i w jednej Boskiej Osobie.
99. W jakim sensie Maryja jest „zawsze Dziewicą”?
Maryja „pozostała Dziewicą, poczynając swego Syna,
Dziewicą, rodząc Syna, Dziewicą jako brzemienna,
Dziewicą jako karmiąca własną piersią, zawsze Dziewicą” (św. Augustyn). Gdy Ewangelie mówią
o „braciach i siostrach Jezusa", chodzi o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia stosowanego w Piśmie
Świętym.

Galilea - Tajemnice Pisma Świętego
W najnowszym numerze czasopisma „Galilea” opisujemy biblijne
Jerycho - malowniczą oazę znajdująca się pomiędzy północnym
brzegiem Morza Martwego, Jordanem i Jerozolimą. Pytamy nie tylko
o wydarzenia, które tam się rozegrały, ale również o uniwersalne,
duchowe znaczenie tego miasta. Do obecnego wydania dołączyliśmy
bardzo praktyczną mapę Ziemi Świętej z czasów Jezusa.
Galileę nr 7, w cenie 7 zł., będzie można nabyć w przyszłą niedzielę
w naszym kościele.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 11 marca
7.30 - w intencji Natalii z okazji urodzin

Piątek, 15 marca
7.30 - wolna intencja

18.00 + Jan Makoś - intencja od sąsiadów
Wtorek, 12 marca

18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Zbigniewa
Sobota, 16 marca

7.30 - wolna intencja
18.00 + Jan Makoś - m-c po pogrzebie
Środa, 13 marca - rocznica wyboru papieża Franciszka
7.30 - wolna intencja

7.30 - wolna intencja
18.00 - dziękczynna z okazji 67. rocznicy sakramentu
małżeństwa Marii i Zygfryda
2. Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca

18.00 + Zygfryd Stasik; rodzice z obu stron
Czwartek, 14 marca

8.00 + rodzice: Anna i Leon oraz Agnieszka i Leon
10.00 + Zbigniew, Stanisław, Jerzy, Regina

7.30 - wolna intencja
18.00 + Stefan Szramka - intencja od sąsiadów

12.00 + Teresa (1 rocznica) i Leon Mieszkowscy
18.30 + Genowefa Wrońska w 7. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
3. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.
4. Zapraszamy do wspólnego wyjścia do Multikina na film „Największy dar” w czwartek, 14 marca, o godz. 19.00.
Koszt: 12 zł. Młodzież: 6 zł. Zapisy w zakrystii. Zbiórka w kinie o 18.45.
5. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
6. Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania w piątek w godz. 19.15 – 21.00 oraz w sobotę od 10.00 do 12.30.
7. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 16.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie
również rodziców ministrantów i lektorów. Zapraszamy także nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę
ministrancką.
8. Dziewczynki śpiewające w chórku zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 11.00 w domu parafialnym.
9. Za tydzień taca remontowo – inwestycyjna.
10. Za tydzień przy wyjściu z kościoła będzie rozprowadzany nowy numer biblijnego czasopisma „Galilea”
11. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez naszą młodzież będzie miała miejsce 14 maja. Osoby
dorosłe, które chciałyby przystąpić do Bierzmowania, prosimy o zgłaszanie się do ks. Jana.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarł nasz parafianin: Ryszard Dróbka, l. 80, zam. przy ul. Twardej. Polećmy go miłosiernemu Bogu…

Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku prowadzi nieodpłatną pomoc prawną. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłoszenie się, w każdą środę od godz. 15.00 do godz. 17.00, na ul. Ogarnej 64/65 (wejście od
podwórka). W miarę możliwości prosimy o telefoniczne umawianie się pod nr tel.:
601 691 844 lub 725 444480, lub maleckikancelaria@gmail.com.
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

