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GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku oraz Rada Dzielnicy
zapraszają wszystkich mieszkańców w wieku 55+
na bezpłatne zajęcia
z gimnastyki z elementami rehabilitacji.
Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek
(zaczynamy 12 kwietnia) w godz. 18.00-19.00
w sali gimnastycznej SP nr 69.
PRZYJDŹ I ZADBAJ O SWOJĄ FORMĘ!

Światło Słowa - 3. Niedziela Wielkanocna

Opór... odczuwany w sprawach dobrych jest najlepszym
doradcą i wskazuje pewną drogę. Szatan przegrał
z Jezusem, ale walczy dalej z Jego rodzeństwem
duchowym (por. Rdz 3,15; Ap 12,17). Arcykapłan świadomy
swojej zbrodni na Jezusie, świadomy Jego zmartwychwstania, próbuje fałszywymi środkami zachować twarz.
Zarzuca Apostołom, że chcą go wrobić w winę za śmierć
Jezusa.
Tymczasem Duch Boży, który przenika Piotra i pozostałych, nakazuje mówić prawdę - bardziej słuchać Boga niż
ludzi. Dlatego mówiący Piotr stanowczo wyznaje, że to
właśnie zwierzchnicy Izraela są winni śmierci Jezusa,
o czym wszyscy w mieście wiedzieli. Prawda ma zawsze
koronne znaczenie. Starsi ludu zabronili mówić o Jezusie,
a Apostołowie w przeciwieństwie do tego byli zaszczyceni
możliwością cierpienia dla Jego Imienia. Cierpienie dla
Jezusa jest źródłem błogosławieństwa: "Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy
z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka
jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy
byli przed wami" (Mt 5,11n). Psalm responsoryjny jest
odpowiedzią na te sprawy. Autor śpiewa chwałę Boga,
który nie opuścił go, a wzmacniał i osłaniał przed wrogami.
Wierność Prawdzie okazuje się rzeczywiście błogosławieństwem.
Wszystko to jak kalka odbija się w naszym życiu. Skoro
prześladowano Mistrza, uczniowie powinni się spodziewać
czegoś podobnego. Każdy kto wyznaje Imię Jezusa, będzie
z powodu tego imienia doświadczany, a końcem tego będzie
chwała wiecznego życia. O tym, jakby odpowiadając na
Mt 5,11n, pisze Apokalipsa z dzisiejszej niedzieli. Skoro
z Chrystusem cierpimy i umieramy, z Chrystusem także
będziemy przebywać w chwale. Można powiedzieć, że te
czytania i zapowiedzi męki z okresu Wielkiego Postu,

zupełnie inaczej wyglądają w świetle zmartwychwstania.
Wszystko trudne, co jest prześwietlone światłem chwały
Żyjącego na wieki, jest sensowne i możliwe do spełnienia.
O tym jest Ewangelia. Piotr przeżywa raz jeszcze w swoim sercu własne zaparcie się Mistrza. Jednak Zmartwychwstały Pan nie daje mu popaść w rozpacz. Obejmując
Piotra przebitą ręką i przytulając go do przebitego boku,
pokazuje, że teraz już wszystko jest uleczone. Miłosiernie
i sprawiedliwie zarazem, Piotr musi wyznać swoją winę
- brak wystarczającej miłości, ale jednocześnie otrzymuje
nakaz-przebaczenie: "Paś baranki moje", czyli "Chcę Ciebie
dalej posyłać". To przebaczenie miało typowy męski charakter. Jezus wiedział, że Piotrowi będzie trudno nazwać
to, co się stało. Tu ich porozumienie miało miejsce na poziomie serca. Choć konkretne słowa jak "przepraszam",
"wybaczam" nie padły, to jednak poprzez zapewnienie
o zaufaniu Jezusa wobec Piotra wszystko zostało
przebaczone. Cała przyszłość Piotra, aż po jego śmierć na
odwróconym krzyżu, była odpowiedzią na ten dar łaski
Jezusa.
Oto dla nas rysuje się ścieżka odpowiedzi dawanej Bogu.
Za dar przebaczenia i miłości miłosiernej wobec nas,
sprawiedliwie należy się nasze posłuszeństwo bardziej Bogu
niż ludziom. Czasami szatan potrafi tak przekręcić nasze
serce, że występujemy przeciwko sobie samym. Potrzeba
bardziej ufać Bogu niż jakiemukolwiek człowiekowi.
Św. Filip Neri mówił sobie: "Nie ufaj Filipowi". Gdzie zatem
można znaleźć pewny głos Boga? Da się go rozpoznać
w ustach ludzi oświeconych Duchem Świętym. Ich słowa
współbrzmią z Ewangelią, a świadectwo życia potwierdza
to, co głoszą.
Bądźmy oświeceni światłem Jezusa, oczytani w Jego
słowach, a będziemy dla innych przedłużeniem Jego głosu.
Bądźmy także dobrymi słuchaczami, umiejącymi rozpoznać
głos Prawdy w ustach ludzi dobrej woli.

ks. Krystian Wilczyński

Jak czytać Pismo Święte?

Jest pewnie wiele sposobów podejścia do tej sprawy. Warto
jednak posłużyć się sprawdzoną czterostopniową metodą
LECTIO DIVINA (czytanie Boże).
I. Lectio (czytanie): Znajdź miejsce, które pomoże ci
wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Czytaj uważnie
tekst Pisma Świętego, wierząc, że to Duch Święty dyktuje
go dla ciebie. Słowo Boże, które zostało spisane, musisz
usłyszeć i przyjąć całą swoją istotą. Wybrany tekst słowa
Bożego czytaj powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga
uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia
zapamiętywanie. Staraj się czytać tekst całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Ucałuj Pismo Święte z miłością
i adoracją.
II. Meditatio (rozważanie): Staraj się zrozumieć tekst
dogłębnie. Zadawaj sobie pytanie: Co Bóg do mnie mówi?
Medytacja to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę słowa
Bożego: pilne skupienie umysłu i poszukiwanie ukrytej
prawdy. Koncentruj się nie na sobie, lecz na słowie - jego
bogactwo pomoże Ci poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj
się nad fragmentem, który przykuł twoją uwagę - zadziwił
lub zaniepokoił. Rozważaj święty tekst i powtarzaj go.
Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub
zdanie, które przykuwa twoją uwagę. Nasycaj się nim.
Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo, tzn. powiąż słowo
lub zdanie z jakimś innym biblijnym fragmentem, który

przychodzi ci na myśl. Wypisz słowa, które najbardziej do
ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako
"drogocenny klejnot dnia".
III. Oratio (modlitwa): Teraz ty mów do Boga. Otwórz
przed Nim serce, wsłuchaj się w jego poruszenia, pozwól
Bogu w nie wstąpić, abyś mógł opowiedzieć o przeżyciach,
które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie,
wykorzystując doświadczenie z wcześniejszych lectio
i meditatio. Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim jest
w twoim życiu. Przywołaj w pamięci zdarzenia, które Bóg
uczynił w historii twojego życia. Błagaj Go, proś, wołaj,
wyrażaj swoje cierpienie.
IV. Contemplatio (przebywanie z Bogiem w Jego
obecności): Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź
z Bogiem tam, gdzie On przebywa. Trwaj przed Bogiem
i przy Nim całym sobą. Samą swą obecność uczyń modlitwą (wszak kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu, rozmowy serc; godzina
nawiedzenia przez Słowo). Staraj się milczeć i pozostawać
w bezruchu, w skupieniu. Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia, bo to ono rodzi głęboką więź z Bogiem.
Na siebie i innych ludzi, na wydarzenia swego życia staraj
się patrzeć Jego oczyma i pozwól, aby wszystko przenikała
Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga,
wtedy zaznasz pokoju.
Źródło: www.warszawa.franciszkanie.pl

O spotkaniach w ogrodzie

Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku opisuje,
jak pewnego razu spotkała Jezusa rankiem w ogrodzie.
Udała się tam zaraz po porannej Mszy, by w samotności
rozważać o Bożym miłosierdziu. I kiedy tak rozważała,
"serce jej rozpalało się tak silną miłością, że zdawało się
jej, że pierś jej rozsadzi". Wtem stanął przed nią Jezus
i rzekł: "Co ty tu robisz tak wcześnie?" Faustynka odpowiedziała zgodnie z prawdą, że rozmyśla o Jego dobroci
i miłosierdziu, po czym spytała Pana: "A Ty, Jezu, co tu
robisz?" I usłyszała te słowa: "Wyszedłem na
twoje spotkanie, aby cię obsypać nowymi
łaskami".
W tej scenie zawiera się całe piękno, radość
i niezwykłość Bożej miłości do człowieka. On
nam zawsze wychodzi na spotkanie, by nas
obsypywać łaskami. Jeśli tylko tego chcemy.
Święta Faustyna często pisała, że kontakty
z Jezusem są o wiele prostsze niż z ludźmi.
To dlatego, że On jest samą miłością i nie ma
w Nim żadnych uczuć, które mogą negatywnie wpływać na relacje między ludźmi, jak
zazdrość, niechęć, złość czy zniecierpliwienie. Dzięki temu
spotkania z Nim są zawsze piękne i radosne.
Zachwycająca jest też zwyczajność, z jaką Jezus
wychodzi nam na spotkanie. Jak Przyjaciel do przyjaciela.
Niezwykła jest Jego miłość, że tak po prostu do nas przychodzi. Święta Faustyna miała dar oglądania Jezusa, ale

my też, nie widząc Go, często czujemy w różnych okolicznościach Jego bliskość, mamy wewnętrzną pewność,
że On Jest tuż obok. Towarzyszy temu uczucie spokoju,
radości i miłości, które od Niego pochodzą. A Jego uśmiech
i łagodne spojrzenie są w takich chwilach niemal
namacalne.
Opisana przez polską świętą scena przywołuje na myśl
inne spotkanie o poranku w ogrodzie: zmartwychwstałego
Jezusa z Marią Magdaleną. Jak pisze Ewangelista Jan,
Maria Magdalena udała się do grobu zaraz po
szabacie, "wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno". Tak mocno tęskniła za swoim Nauczycielem. I z pewnością jej serce też było przepełnione miłością do Niego, jak serce Faustyny. Jej
również Jezus wyszedł na spotkanie. Dwa słowa,
które wtedy padły: Mario i Rabbuni pokazują,
jak głęboka może być bliskość między Bogiem
i człowiekiem. A dla tych, którzy czekają na spotkanie z Chrystusem kiedyś w niebie, są też zapowiedzią, jakie ono będzie piękne.
Św. Faustyna pisała w Dzienniczku, że w wieczności będziemy mogli poznawać Bożą wspaniałość,
i że to poznawanie nigdy się nie znudzi i nie skończy. On
jednak już tutaj, na Ziemi, wychodzi nam na spotkanie
i daje nam się poznać po to, byśmy po śmierci w raju mogli
być jak najbliżej Niego. Szukajmy Go więc w każdym miejscu i w każdych okolicznościach naszego życia. Alleluja!
Joanna Czech

PIELGRZYMKA DO WŁOCH
W ROKU JUBILEUSZU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
8 - 19 X 2016

Drodzy Bracia i Siostry! Pielgrzymka to zbiorowa lub
indywidualna wędrówka o charakterze sakralnym, mająca
na celu oddanie czci Bogu oraz pozyskania łask w życiu
doczesnym i przyszłym. Jest ona znakiem szczególnej
obecności Boga, znakiem modlitwy, pokuty i wspólnoty.
Pielgrzymowanie jest istotą życia chrześcijanina. Cały czas
podąża on do Królestwa Niebieskiego. Dlatego jako
wspólnota parafialna chcemy podejmować wysiłek pielgrzymowania dla jeszcze głębszego zrozumienia celu
naszego życia. Myślę, że owocne były jednodniowe pielgrzymki, których w ciągu ostatnich 12 miesięcy kilka
odbyliśmy. Przed nami trzydniowy wyjazd na Podlasie
w weekend majowy, a w październiku mamy okazję
nawiedzić wiele niezwykłych miejsc związanych z naszą
wiarą we Włoszech.
Przeżywamy Rok Jubileuszu Chrztu Polski oraz
Nadzwyczajny Rok Święty Bożego Miłosierdzia. 8 grudnia
2015 r., w pięćdziesiątą rocznicę zakończenia Soboru
Watykańskiego II, papież Franciszek rozpoczynając rok
miłosierdzia otworzył Drzwi Święte w bazylice Św. Piotra.
W bulli "Misericordiae Vultus" na ten rok święty papież
pisze: "Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku
Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba
przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który
przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu.
Również po to, aby dotrzeć do Drzwi Świętych w Rzymie
i w każdym innym miejscu, będziemy musieli pójść na pielgrzymkę, każdy na miarę własnych sił. Stanie się ona
znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy
osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia.
Pielgrzymka zatem niech stanie się bodźcem do
nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się
objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli
miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas".
Dlatego chciałbym zaprosić Was, Bracia i Siostry, do
pielgrzymowania. W czasie tej pielgrzymki nawiedzimy
oprócz Rzymu wiele innych miejsc, które chciałbym krótko
opisać:
Wenecja - niezwykłe miasto na wodzie, pełne kanałów
i mostów; plac i bazylika św. Marka; przejazd tramwajem
wodnym;
Padwa - zachwyca urokiem i pięknem; w centrum miasta
olbrzymi plac Prato Della Valle z 78 posągami znanych
ludzi; bazylika i relikwie św. Antoniego, jednego
z najbardziej znanych świętych, patrona w szukaniu rzeczy
zagubionych;
Loreto - z tego miejsca wywodzi się Litania Loretańska
oraz znajduje się sanktuarium Świętego Domu z Nazaretu:
Manoppello - całun znajdujący w Sanktuarium Świętego
Oblicza uważany jest za chustę, którą (zgodnie z opisem
ewangelicznym) owinięto głowę Jezusa po ukrzyżowaniu;

Lanciano - miejsce cudu eucharystycznego z VIII wieku;
Ciało i Krew Pańska znajdują się w specjalnym relikwiarzu;

Monte San Angelo - sanktuarium na górze Gargano ku
czci św. Michała Archanioła, który chroni nas w walce
z demonami, do którego zwracamy się po każdej Mszy
Świętej; miejsce objawień tegoż archanioła;
San Giovanni Rotondo - miejsce życia św. Ojca Pio;
kościół św. Januarego w Neapolu - miejsce tzw. cudu
krwi;
sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Pompejach
- niezwykłe miejsce modlitwy, z którego pochodzi Nowenna
Pompejańska;
Pompeje - starożytne miasto u stóp wulkanu Wezuwiusz,
który w 79 r.po Chr. pokrył miasto i jego mieszkańców
warstwą popiołu o grubości 4-6 m;
Monte Cassino - niezwykłe miejsce na wysokiej górze,
gdzie znajduje się klasztor Benedyktynów oraz cmentarz
żołnierzy polskich, którzy zginęli tam w 1944 r.;
Rzym - m.in. Piazza Navona, Panteon, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, 4 bazyliki większe: Św. Piotra
na Watykanie z grobem św. Jana Pawła II, św. Jana na
Lateranie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej;
z zewnątrz Koloseum, Forum Romanum, Zamek Anioła;
udział w niedzielnej modlitwie Anioł Pański z papieżem
Franciszkiem;
Cascia - sanktuarium św. Rity, miejsce cudu eucharystycznego;
Asyż - średniowieczne miasto św. Franciszka;
Mariazell - austriackie sanktuarium położone w Alpach,
jedno z najsłynniejszych ośrodków kultu maryjnego
w Europie.
Zachęcam do wspólnego pielgrzymowania.
ks. Jan

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 10 kwietnia 2016 r. - Niedziela Biblijna - 7.30- dziękczynna z okazji 80-tych urodzin Jana, o zdrowie, błogosławieństwo
dla rodziny; 9.30 + Bogumiła Perko (greg.); 11.00 + syn Maciej (3. roczn. śm.), rodzice: Władysław i Kazimiera, Bazyli i Władysława
12.15 - w intencji księży naszej parafii - o zdrowie, błogosław. i dary Ducha Świętego; 18.30 + Natalia Kochańczyk w m-c po pogrzebie
Poniedziałek, 11 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00+ Elżbieta, Robert oraz rodzeństwo
Wtorek, 12 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Urszuli
Środa, 13 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Hieronim Kucharski w 1. rocznicę śmierci
Czwartek, 14 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - podziękowanie Bogu i św. Katarzynie za udaną operację, z prośbą
o zdrowie w dalszym leczeniu
Piątek, 15 kwietnia - 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Barbara Piotrowska w 1. rocznicę śmierci
Sobota, 16 kwietnia - 89. rocznica urodzin papieża emeryta Benedykta XVI
7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Józef, rodzice z obojga stron oraz krewni

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Msza Święta w intencji Ojczyzny w 6. Rocznicę katastrofy smoleńskiej odbędzie się dzisiaj o godz. 12.00 w Bazylice
Mariackiej.
2. Z okazji Tygodnia Biblijnego zachęcamy do nabycia przy wyjściu z kościoła płyt z katechezami księdza Piotra.
Na 8 płytach znajduje się 10 godzin nagrań, które są komentarzem do Ewangelii Świętego Marka.
3. Modlitwa uwielbienia we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
4. Z okazji Tygodnia Biblijnego zapraszamy na katechezę zatytułowaną: "Św. Łukasz i jego Ewangelia" w środę o 18.50
w domu parafialnym.
5. Zebranie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w czwartek o godz. 18.30
w domu parafialnym.
6. W czwartek godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nieszporami po wieczornej Mszy Świętej.
7. Kolejny Wieczór Modlitwy Młodych odbędzie się w najbliższy piątek w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Gdańsku
Żabiance w godz. 19.30 - 23.30. Zachęcamy młodzież naszej parafii do uczestnictwa.
Spotkanie przy kościele i wspólny wyjazd w piątek o 19.00. Młodzież klas III gimnazjum
pojedzie na ten wieczór w ramach swojego przygotowania do bierzmowania.
8. Zachęcamy do oglądania w najbliższy czwartek, piątek i sobotę programów telewizyjnych
związanych z obchodami jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. W związku z przeżywanym
jubileuszem zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej: www.chrzest966.pl
9. Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha odbędą się w przyszłą niedzielę 17 kwietnia
o godz. 12.00 w Gdańsku Świętym Wojciechu. O godz. 9.00 z Bazyliki Mariackiej wyjdzie
na trasę Pielgrzymka z relikwiami Świętego Wojciecha. Także na trasę pielgrzymkową
o godz. 9.00 sprzed kościoła Świętej Trójcy wyruszy młodzież, aby również uczestniczyć we
Mszy św. o godz. 12.00.
10. Spotkanie małżeństw zainteresowanych Wspólnotą Domowego Kościoła w przyszłą
niedzielę o godz. 12.00 w plebanii.
11. W przyszła niedzielę mamy tacę remontowo-inwestycyjną. Ostatnio zakończyliśmy prace
wykończeniowe dwóch pomieszczeń w domu parafialnym.
12. Spotkanie osób wyjeżdżających w październiku na pielgrzymkę do Włoch odbędzie się w środę, 20 kwietnia
o 19.00 w domu parafialnym. Są jeszcze wolne miejsca. Więcej o pielgrzymce oraz miejscach, które odwiedzimy na str. 3.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po Mszy Świętej o 7.30.
Zmarły nasze parafianki: Maria Łukaszewicz, l. 75, zam. Twarda 18, oraz Władysława Baska, l. 84, zam. Marynarki
Polskiej 138A. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego, orędzie prezydenta RP, jubileuszowa celebracja na Ostrowie Lednickim
i specjalne obrady Episkopatu – to główne elementy kwietniowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Jubileuszowe obchody rozpoczną się w czwartek 14 kwietnia o godz. 15., celebracją jubileuszową na Ostrowie Lednickim.
Episkopat Polski, zaproszeni goście i wierni będą tam dziękować za Chrzest Polski, zabrzmi tam dzwon „Mieszko i Dobrawa”.
O godz. 12. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia
Narodowego z orędziem Prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie zabrzmi jubileuszowe „Oratorium 966.pl”.
O godz. 15.45 rozpocznie się procesja maryjna z Fary do katedry poznańskiej, gdzie o 17. rozpocznie się Msza św.
W sobotę, 16 kwietnia o godz. 10.50 na stadionie pod hasłem "Gdzie chrzest, tam nadzieja" rozpocznie się świętowanie
jubileuszowe. O 14. zostanie odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych i posłaniem wieńczącym centralne obchody
Jubileuszu. Wieczorem, o godz. 19. na stadionie INEA zaprezentowane zostanie specjalne wykonanie musicalu poznańskiego
Teatru Muzycznego „Jesus Christ Superstar”.
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

