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Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15; Drugie czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Ewangelia: Mk 3, 20-35.

 W czerwcu szczególnie powierzamy się opiece Sercu
Jezusowemu, poprzez codzienne nabożeństwo, podczas
którego adorujemy Najświętszy Sakrament i odmawiamy
litanię.
 Ta modlitwa powstała w XVIII wieku, gdy we francuskiej
Marsylii wybuchła epidemia. Gorliwe odmawianie litanii
i zawierzenie Sercu Jezusowemu zaowocowało tym, że
po zarazie nie było ani śladu. Na początku zawartych
w niej było 27 wezwań, a później dołączono jeszcze sześć.
Łącznie Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
zawiera 33 wezwania, które mają symbolizować ziemskie
lata Chrystusa. Można wyróżnić w nich trzy części, które

Bierzmowanie, 4 czerwca 2018 r.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie uroczystości I Komunii, bierzmowania, odpustu, Bożego Ciała,
festynu: - pani katechetce, panom kościelnym, panu organiście, - scholce
muzycznej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, - wspólnotom zaangażowanym
w przygotowanie i przebieg festynu, - paniom pracującym w kuchni parafialnej,
- wspólnotom myjącym okna w salkach, - rodzicom dzieci pierwszokomunijnych
i młodzieży bierzmowanej za sprzątanie kościoła, - wszystkim, którzy dostarczyli
fanty oraz ciasto na festyn, - sprzątającym kościół i dbającym o wystrój
kwiatowy w kościele, - dbającym o otoczenie kościoła oraz krzyża, - zaangażowanym
w przygotowanie ołtarzy i dekoracji ulic na Boże Ciało, - niosącym baldachim,
chorągwie i sztandary, - porządkowym i panom z Semper Fidelis, - orkiestrze
dętej, policji, - wszystkim piszącym do naszej gazetki parafialnej w ciągu
minionego roku.
Jeśli kogoś pominąłem, to proszę o wybaczenie. Wszystkim Wam, Bracia i Siostry,
dziękuję za wszelkie zaangażowanie oraz tak liczny i piękny udział w tych
naszych uroczystościach. Bóg zapłać.
                                                                                                                         Ks. Jan

CZERWIEC - MIESIĄCEM SERCA PANA JEZUSA

układają się w logiczną całość. Pierwsza z nich ukazuje
Serce Jezusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego (na
przykład: Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce
Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone). Druga natomiast przedstawia przymioty Serca
Pana Jezusa (na przykład: Serce Jezusa, sprawiedliwości
i miłości skarbnico, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino). Ostatnia
część litanii pokazuje, jakie jest Serce Jezusa wobec ludzi
(na przykład: Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy
Cię wzywają, Serce Jezusa, źródło życia i świętości, Serce
Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze). Ostateczna wersja



Jacek Kupiec

 Moja siostra miała zeszyt na którym było napisane: "What
you allow it will continue", co znaczy: "Na co pozwolisz to
będzie trwać". To w naszych rękach leży możliwość walki
z naszymi wadami i złymi nawykami. Jeżeli nie będziemy
robić nic w kierunku poprawy to wady będą się tylko
pogłębiać. Starajmy się walczyć o naszą przyszłość ze
wszystkich sił: często przystępujmy do spowiedzi świętej
i Eucharystii, uczestniczmy w nabożeństwach, w u-
wielbieniach. Bądźmy  ruchliwi, jak nie możemy wejść
drzwiami to wejdźmy oknem, aby być jak najbliżej Pana.
Możemy również prosić o pomoc innych, to zrozumiałe,
że koleiny przyzwyczajeń w naszym życiu stały się tak
głębokie, że potrzebujemy wsparcia przyjaciół, żeby się
z nich wydostać. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie
to od nas zależy czy uda się "wyjść na prostą", nie możemy
na nikogo zrzucić tej odpowiedzialności. Taki sposób
pojmowania powyższej maksymy jest dosyć przy-
gnębiający. Mamy w perspektywie nieustanną i żmudną
walkę z własnymi słabościami. Patrząc na ten sam cytat
z drugiej strony, ta sama zasada sprawia, że jeżeli będziemy
o coś bardzo mocno zabiegać, to się ziści, co prawda, nie
zawsze tak jak to sobie wymarzyliśmy. Dlaczego? Właśnie
dlatego, że "pozwalamy", poprzez nasze starania, aby stało
się to, o co zabiegamy. Popatrzmy na przykład ludzi
świętych. To są ci, którzy szczególnie pragnęli bliskości
z Jezusem i do niej dążyli ze wszystkich sił, a każdy z nich
dostawał od Pana tyle ile mógł przyjąć. Inny przykład:

litanii została zatwierdzona przez papieża Leona XIII
w 1889 roku, który dołączył do niej Akt Poświęcenia
Rodzaju Ludzkiego NSPJ.
 Gdy piszemy o oddawaniu czci Sercu Jezusowemu, to
nie można nie wspomnieć o osobie, która przyczyniła się
do rozpowszechnienia nabożeństw do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. To Św. Małgorzata Maria Alacoque - skrom-
na, francuska siostra zakonna, żyjąca w XVII wieku
w Zakonie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
(potocznie są to Siostry Wizytki). Ta zakonnica doznała
objawień i otrzymała od Pana Jezusa przesłanie. Chrystus
chciał, aby dusze wynagradzały wszystkie grzechy
i niewdzięczności, jakie spotykają Jego Serce. Jezus

przekazał siostrze także dwanaście obietnic, zapew-
niających o tym, że czcicielom Jego Serca zapewni pokój,
łaskę pocieszenia, błogosławieństwo i że nie umrą bez
Sakramentów świętych. Po dokładnym zbadaniu objawień
Watykan zezwolił na Święto ku czci NSPJ, a siostra
Małgorzata Maria Alacoque została beatyfikowana w 1864
roku i kanonizowana w 1920 roku.
 Warto również wspomnieć, że spotykamy wiele
wizerunków Serca Jezusowego. Istnieją także zakony
Jemu poświęcone, a do najbardziej znanych należą:
Sercanie, Sercanki, Bracia Serca Jezusowego, oraz
Urszulanki Serca Jezusa Konającego.

Jak być kowalem własnego losu? (cz.2)

Barbara Majkowska

sportowcy pokonujący własne ograniczenia, aktorzy,
muzycy, śpiewacy, wynalazcy opracowujący nowe
systemy i technologie. Oni wszyscy są ludźmi z pasją,
których ogromnym pragnieniem jest robić właśnie to, co
robią. Patrząc na nich możemy podziwiać jakie piękne
rzeczy tworzą. Na Politechnice Gdańskiej, mówią, że
nawet kod źródłowy programu komputerowego może być
piękny, jeżeli napisany jest przez fachowca.
 Z wolną wolą wiąże się cudowna perspektywa twórczego
życia, lecz także niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia tego
wspaniałego daru. Jednakże charakter wolnej woli pozwala
wierzyć, że nawet Ci, którzy bardzo się w życiu pogubili
mogą jeszcze raz zmartwychwstać do życia. Mając jednak
cały czas "z tyłu głowy" kruchość i ułomność naszej ludzkiej
natury, ważne jest to, by posiadać jakąś pasję. Wtedy Bóg
jest w stanie się do nas "dobić", "dokopać", ponieważ
w tym aspekcie naszego życia jesteśmy najbliżsi prawdy
o nas samych. Człowieka z pasją można porównać ze
sznurem korali, który Bóg podnosi trzymając tylko jeden
z nich - to nasza pasja. Najpiękniejsze jest to, że wszystkie
korale są ze sobą połączone sznurkiem i nawet trzymając
tylko za jeden koralik wszystkie się w końcu uniosą.
Inspirującym przykładem jest św. Paweł, który mimo że
"dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich", stał się
Apostołem Narodów. Chrystus przemienił jego zapal-
czywość w coś pięknego, mimo że to, co Pawłowi przedtem
najlepiej wychodziło to walka z chrześcijaństwem.
 Nasz los jest materią, która niezbyt chętnie poddaje się
formowaniu, jest raczej uparta, jak stal, którą trzeba kuć
młotem naszej wolnej woli. Nie jest to łatwe zadanie, ale
warto walczyć o to, aby jak najlepiej wykorzystać ten
niezwykły dar, który otrzymaliśmy od Boga bo "to na co
pozwolimy jest tym co będzie trwać". Jako najlepszy
przykład korzystania z wolności Jezus wskazuje swoją
Matkę, która wypowiadając za każdym razem "tak",
odpowiadając na Boże zaproszenie, ukazuje nam, że
dobrowolne zawierzenie Bogu swojej wolności to naj-
piękniejszy wybór, jakiego możemy dokonać.



Papież Franciszek

“Cieszcie się i radujcie” - adhortacja Papieża (cz. 4)

 Kardynał Ratzinger, komentując Modlitwę Pańską
w swojej książce „Jezus z Nazaretu”, wskazuje na słowa:
„Bądź wola Twoje, jako w niebie tak i na ziemi”. Zauważa,
że ilekroć wypełnia się wola Boża, tylekroć „dzieje się”
niebo na ziemi. Ile razy żyjemy dla chwały Bożej, tyle razy
jesteśmy w niebie. To Dobra Nowina! Realizuje się jednak
w świecie, który niestety jest oporny.
 Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje człowieka starającego
się dorastać do swojego powołania – szczęśliwego życia
z Bogiem. Człowiek (mężczyzna i niewiasta) grzesząc
w raju zerwał więź prostej i dziecięcej miłości ze swoim
Stwórcą. Od tej pory szukanie Boga będzie trudem, a życie
zgodne z Jego wolą będzie naznaczone nieufnością,
upadkami i cierpieniem. Wysiłek „czynienia nieba na ziemi”
poprzez pełnienie woli Boga przypomina syzyfową pracę.
Kochany Bóg, który nie przestaje być miłością, wie o tym
i dlatego w chwili wyznaczania słusznej kary za grzech
zapowiada Zbawiciela – potomstwo Niewiasty, czyli
Chrystusa, który pokona skutki grzechu – dokona zba-
wienia.
 Jak przyjąć ten Boży dar miłości – darmowe zbawienie?
Św. Paweł pisze do chrześcijan o łasce Jezusa, w której
jest nasze usprawiedliwienie. Znaczy to, że człowiek
obciążony grzechem ma uwierzyć, iż sam Jezus zdejmuje

ks. Krystian Wilczyński

ŚWIATŁO SŁOWA

z niego ciężar i ukazuje prostą drogę pełnienia woli Bożej.
Wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami do zbawienia (por. Rz 10,10).
Wystarczy przyłączyć się do Jezusa i Jemu zaufać, a on
dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym –
wprowadzi człowieka do nieba, jak zostało zapowiedziane
w proroctwie o zwycięskim potomstwie niewiasty.
 Zbawiciel wskazuje na siebie, jako na Drogę, która
prowadzi do Ojca. Na dowód swej prawdomówności sam
tą drogą przechodzi i chce, żebyśmy poszli za Nim.
Krzyżuje ludzką wolę, która kiedyś doprowadziła człowieka
do grzechu, i kieruje się boską wolą, która zaprowadza
człowieka do nieba - „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko
jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co
Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!” (Mk 14,36).
 Potrzeba uśmiercać w sobie starego człowieka, z jego
grzesznymi upodobaniami, a ciągle odnawiać człowieka
nowego, stworzonego na wzór Chrystusa (por. Ef 4,24),
to znaczy żyć miłością.
 Przez taką postawę będziemy nazwani braćmi i siostrami
Chrystusa, a nawet matkami, jeśli będziemy go rodzić
w sercach innych: „Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką” (Mk 3,25). Ile razy zachęcasz
kogoś do okazania miłości, tyle razy rodzisz go dla nieba.

 Ponieważ nie można zrozumieć Chrystusa bez Królestwa,
które On przyniósł, twoja misja jest nierozerwalnie
związana z budowaniem tego Królestwa: „Szukajcie
naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” . Twoje
utożsamienie się z Chrystusem i Jego pragnieniami pociąga
za sobą zobowiązanie do budowania wraz z Nim Królestwa
miłości, sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich. Sam
Chrystus chce to przeżywać wraz z Tobą, we wszystkich
niezbędnych wysiłkach i wyrzeczeniach, a także w radoś-
ciach i w owocności, które ci oferuje. Dlatego nie uświęcisz
siebie, nie powierzając siebie z ciałem i duszą, aby z tym
zaangażowaniem dać z siebie to, co najlepsze.
 Nie jest zdrowe miłowanie milczenia i unikanie spotkania
z drugim, pragnienie odpoczynku i odrzucanie działalności,
szukanie modlitwy i umniejszanie posługi. Wszystko może
zostać zaakceptowane i zintegrowane jako część naszego
życia w tym świecie i włączone w drogę uświęcenia.
Jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród działania
i uświęcamy się w odpowiedzialnym i hojnym wypełnianiu
naszej misji.
 Czy Duch Święty może nas posłać do wypełnienia misji,
a jednocześnie żądać, abyśmy od niej uciekali albo unikali
poświęcenia się jej całkowicie, żeby zachować spokój
wewnętrzny? Czasami odczuwamy pokusę, aby przenieść
zaangażowanie duszpasterskie lub zaangażowanie w świe-
cie na dalszy plan, tak jakby były one „rozproszeniem” na
drodze uświęcenia i pokoju wewnętrznego. Zapominamy,
że „to nie życie ma misję, ale że jest ono misją”.
 Zaangażowanie pobudzane niepokojem, pychą, koniecz-
nością pokazania się i panowania, z pewnością nie będzie

uświęcające. Wyzwaniem jest życie darem z siebie w taki
sposób, aby wysiłki miały znaczenie ewangeliczne i coraz
bardziej utożsamiały nas z Jezusem Chrystusem. Stąd mówi
się często na przykład o duchowości katechety, duchowości
kleru diecezjalnego, o duchowości pracy. Z tego samego
powodu Evangelii gaudium chciałem zwieńczyć ducho-
wością misyjną, Laudato si’ duchowością ekologiczną, zaś
Amoris laetitia duchowością życia rodzinnego.
 Nie oznacza to pogardzania chwilami spokoju, samotności
i milczenia przed Bogiem. Wręcz przeciwnie. Ponieważ
nieustanna nowość narzędzi technologicznych, atrakcyj-
ność podróży, niezliczone oferty konsumpcji, nie zostawiają
niekiedy pustych przestrzeni, w których rozbrzmiewa głos
Boga. Wszystko jest wypełnione słowami, przelotnymi
przyjemnościami i zgiełkiem coraz większej szybkości. Nie
panuje tam radość, lecz raczej niezadowolenie tych, którzy
nie wiedzą, po co żyją. Jak więc nie uznać, że musimy
zatrzymać tę gorączkową gonitwę, by odzyskać przestrzeń
osobistą, czasami bolesną, ale zawsze owocną, w której
odbywa się szczery dialog z Bogiem? W pewnym momen-
cie musimy wyraźnie dostrzec prawdę o nas samych, aby
pozwolić, by została ona przeniknięta przez Pana. Nie zaw-
sze można to osiągnąć, jeśli „w jakiejś sytuacji nie
doświadczy się takiej próby, takiego oczyszczenia, jeśli nie
znajdzie się nad brzegiem przepaści, jeśli nie dozna
najcięższych pokus, jeśli nie poczuje się całkowicie
osamotnionym”. W ten sposób odkrywamy wspaniałe
motywacje, które nas pobudzają do przeżywania w pełni
naszych zadań.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 11 czerwca - Świętego Barnaby Apostoła; 7.30 + rodzice, brat, teść oraz krewni;
18.00 + Kazimierz Pozorski
Wtorek, 12 czerwca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Kazimierz Pozorski
Środa, 13 czerwca - Świętego Antoniego; 7.30 + Kazimierz Pozorski; 18.00 + rodzice, siostry i bracia, mąż Antoni
Czwartek, 14 czerwca - Błogosławionego Michała Kozala; 7.30 + Irena Drobaczyńska - m-c po śmierci;
18.00 + Kazimierz Pozorski
Piątek, 15 czerwca - Błogosławionej Jolanty; 7.30 + Kazimierz; 18.00 + Paweł Adamski - w m-c po pogrzebie
Sobota, 16 czerwca; 7.30 + Kazimierz Pozorski; 18.00 + Edmund w 14. rocznicę śmierci, rodzice i dziadkowie
11. Niedziela zwykła, 17 czerwca; 8.00 + Antoni Łempicki w 11. rocznicę śmierci; 10.00 - w intencji Wiktorii
z okazji 70-tych urodzin, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo;
12.00 + Andrzej Kosmalski w 1. rocznicę śmierci; 18.30 + Kazimierz Pozorski

1. Festyn parafialny dzisiaj o godz. 13.00 na placu przykościelnym. Rozpoczniemy tradycyjnie o grochówką, na którą
zapraszamy, my kapłani, z okazji zbliżających się imienin Jana i Piotra. W programie festynu: konkursy, tańce, gry,
zabawy, kawa, herbata, ciasto i wiele innych atrakcji. Na zakończenie, ok. godz. 15.00, na boisku szkolnym zostanie
rozegrany mecz pomiędzy Kawalerami a Żonatymi.
2. Marsz dla Życia i Rodziny rozpocznie się dzisiaj o godz. 15.00 na Placu Solidarności.
Zachęcamy do udziału.
3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po
wieczornej Mszy Świętej.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Nabożeństwo fatimskie w środę. Rozpoczęcie Nowenną o godz. 18.00, następnie Msza Święta, a po niej procesja

z rozważaniami różańcowymi. Prosimy przynieść teksty pieśni fatimskiej. Grupa odpowiedzialną za prowadzenie jest
Wieczernik.

6. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy po wieczornej Mszy Świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.

7. Czterech naszych młodzieńców uczestniczyło od stycznia w szkole lektorskiej organizowanej przez LSO Archidiecezji
Gdańskiej i w najbliższą sobotę podczas uroczystości w Gdyni zostaną wyświęceni na lektorów.

8. Trzech zaś chłopców, którzy we wrześniu rozpoczęli służbę przy ołtarzu, zostanie ustanowionych ministrantami
w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00.

9. Rodziców dzieci i młodzieży zapisanych na wyjazd do Czarliny, prosimy o kontakt do środy, celem dopełnienia
wszelkich formalności.

10. Ks. Arcybiskup po poniedziałkowym bierzmowaniu zostawił większą ilość obrazków, m. in. z Matką Bożą
Matemblewską. Są wyłożone przy prasie z obu stron. Zachęcamy do zabrania.

11. Gdańskie Seminarium Duchowne przyjmuje kandydatów na studia teologiczne. Zachęcamy młodzieńców do
rozważenia drogi życia w kapłaństwie. Zasady przyjmowania do seminarium są wywieszone w gablotach ogłoszeń.

12. Druga ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn pod hasłem "Oblężenie Jasnej Góry" odbędzie się w sobotę, 23 czerwca.
Zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania się do kapłanów.

13. Taca przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne w naszej parafii.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

To już ostatnie w tym roku szkolnym wydanie naszego Tygodnika Parafialnego.
Dziękuję naszym Czytelnikom oraz Autorom artykułów i zdjęć. Życzę
błogosławionego czasu wakacji i urlopów! Szczęść Boże i do przeczytania
we wrześniu! Zapraszamy na stronę www.matkakosciolagd.pl.

ks. Piotr


