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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
11-14 marca 2018 r.

Niedziela, 11 marca
  8.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
10.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
12.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
18.30  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
Poniedziałek, 12 marca
  9.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
18.30  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
Wtorek, 13 marca
 9.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
18.30  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
Środa, 14 marca
 9.00  - Msza święta z nauką rekolekcyjną
18.30  - Msza święta z nauką rekolekcyjną

W poniedziałek, wtorek i środę, pół godziny przed każdą Mszą świętą, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
oraz okazja do spowiedzi. W te trzy dni rekolekcyjne nie będzie Mszy porannej o 7.30.
Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek Socha, proboszcz parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni, doktor teologii moralnej,
wykładowca.
Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji. W najbliższych dniach codziennie przed snem niech każdy z nas odmówi
dowolną modlitwę w intencji owoców tych rekolekcji.

 W piątkowy wieczór, 2 marca, grupa młodzieży wraz
z ks. Piotrem wybrała się Kalwarii Wejherowskiej.
Rozważaliśmy tam stacje Drogi Krzyżowej, śpiewaliśmy
wielkopostne pieśni i przechodziliśmy do kolejnych
kapliczek. Ten nasz krótki wyjazd stał się inspiracją do
poznania historii Kalwarii Wejherowskiej, ale
także i innych, nazywanych "polskimi kalwariami".
Dlatego w naszym Tygodniku przez kolejne
niedziele Wielkiego Postu będziemy się kilku takim
miejscom bliżej przyglądać.
 Na początku warto wspomnieć o tych, które
znajdują się na Pomorzu. Jedną z nich jest
Kalwaria Wejherowska położona w gęstym parku,
na kilku niewielkich wzgórzach. Na jej terenie
znajduje się 26 kapliczek. Powstała chronolo-
gicznie jako czwarta z kolei, po Kalwarii
Zebrzydowkiej położonej niedaleko Wadowic,
Pakoskiej na Kujawach i Żmudzińskiej na terenach
dzisiejszej Litwy. Do powstania Kalwarii przyczynił się
wojewoda malborski Jakub Wejher, który razem ze swoimi
bliskimi i przyjaciółmi był jednocześnie jej fundatorem.
W 1649 roku budowa została rozpoczęta. Warto wspom-
nieć, że jeden z cystersów oliwskich lokalizację kapliczek
miał oprzeć na rzeczywistych pomiarach drogi, którą

POLSKIE KALWARIE:WEJHEROWSKA I WIELEWSKA

przebył Jezus w Jerozolimie. Cały szlak liczy około 5 km,
ale zwiedzający zwykle przechodzą Drogą Krzyżową,
która zajmuje czternaście kapliczek. Oprócz nich znajdują
się także i inne, na przykład: Kaplica Wniebowstąpienia,
Pocałunku Judasza, Bramy Jerozolimskiej czy Pałacu

Piłata. Na zacisznym terenie Kalwarii odbywają się
nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Misterium Męki
Pańskiej.
 Drugą, także położoną na Pomorzu, ale pewnie nie
aż tak bardzo znaną jak Kalwaria Wejherowska, jest
Kalwaria Wielewska. Znajduje się niedaleko
kaszubskiej wsi Wiele i jest jedyną należącą do
Diecezji Pelplińskiej. Kalwaria powstała dzięki
pomysłowi miejscowego proboszcza ks. Józefa
Szydzika, a także zaangażowaniu i wsparciu pa-
rafian. Budowę rozpoczęto w 1915 roku, a jej projekt
wykonał monachijski architekt. Na terenie Kalwarii

znajduje się 14 kaplic, do których należą między innym:
Kaplica Biczowania, Ukrzyżowania, Św. Weroniki czy
Grobu Pana Jezusa. Oprócz tego znajduje się tam 6 kom-
pozycji rzeźbiarskich, a także święte schody, ambona
w kształcie łodzi z rozłożonym żaglem, jak również
pustelnia, będąca kiedyś mieszkaniem dla ludzi opiekują-
cych się Kalwarią. Barbara Majkowska
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Damian Zelewski

V. Nie zabijaj.
 W Katechizmie czytamy, że "sam Bóg jest Panem
życia, od jego początku aż do końca". Życie ludzkie
jest święte, bo pochodzi od Boga i do niego należy.
Zanim jednak ktoś zrezygnuje z dalszego czytania
tego artyklułu, bo "przecież nikogo nie zabił", zasta-
nówmy się nad szerszym sensem omawianego przy-
kazania. Obok zabójstwa Katechizm wymienia m.in.
przerywanie ciąży, eutanazję czy samobójstwo.
Nawet jeśli sami nie byliśmy bliscy popełnienia takich
czynów, to czy przynajmniej ich nie pochwalaliśmy albo
nie bagatelizowaliśmy w rozmowach? Ponadto piąte przy-
kazanie uczy nas wrażliwości na życie drugiego człowieka.
Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których nie po-
mogliśmy ludziom będących w potencjalnym niebezpie-
czeństwie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu,
np. ofierze wypadku/napaści czy pijanemu człowiekowi
leżącemu na mrozie. Nie mówiąc już o sytuacjach, w któ-
rych ryzykowaliśmy czyjeś życie, np. jeżdżąc zbyt szybko,
brawurowo czy pod wpływem alkoholu. To przykazanie
można odnieść również do troski o własne życie i zdrowie.
To bezcenny dar od Boga, o który winniśmy się należycie
troszczyć (oczywiście nie czyniąc z własnego ciała
i sprawności bożka, któremu poświęcamy wszystko). Czy
tego nie lekceważyliśmy, szkodząc sobie na zdrowiu (np.
poprzez używki) i nawet nie próbując zmienić tego stanu
rzeczy? Czy nie zaniedbaliśmy regularnych badań lub
zaleceń lekarzy? Jest jednak jeszcze inna warstwa oma-
wianego przykazania, o której często zapominamy - zabić
lub poważnie zranić człowieka można nie tylko w sensie
fizycznym, ale także duchowym i psychicznym. Można
na przykład zabić czyjeś poczucie własnej wartości lub
radość życia. Do śmierci duchowej może z kolei
doprowadzić zgorszenie, czyli postawa lub zachowanie,
które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła
(stania się gorszym). Czy nie jestem dla kogoś
gorszycielem? Pan Jezus w końcu zdecydowanie mówił:
"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych... temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u
szyi i utopić go w głębi morza". W innym miejscu,
komentując piąte przykazanie odniósł je nie tylko do
zabójców, ale i do "każdego, kto się gniewa na swojego
brata". Wydaje się, że nie należy tego wiązać ze zwykłym
zdenerwowaniem, ale z postawą nienawiści, czyli pra-
gnieniem zła dla drugiego człowieka (życzeniem mu
poważnej szkody a nawet śmierci). Czy kogoś nienawidzę?
Czy pamiętam, że Pan Jezus przyrównał to do zabójstwa?

VI. Nie cudzołóż.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 Przykazania szóste i dziewiąte są ze sobą ściśle
związane już chociażby z uwagi na słowa Jezusa:
"Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cu-
dzołóstwa". Przykazania te dotyczą wielu zachowań
i postaw, których wspólnym mianownikiem jest
wykroczenie przeciwko czystości. Do niej wezwa-

ny jest każdy, choć oczywiście w inny sposób małżonek,
a w inny osoba samotna. A czym właściwie jest owa
czystość? Na pewno nie jest wymaganiem całkowitego
stłumienia w sobie uczuć seksualnych. Najprościej mó-
wiąc, jest umieszczeniem seksualności we właściwym dla
niej miejscu. Uwzględnia fakt, że człowiek jest zarazem
bytem cielesnym i duchowym. Jeżeli postępuje wbrew
czystości, czyli podąża za namiętnościami i popędami, to
rezygnuje ze swojej wolności i godności ludzkiej - staje się
przez to niewolnikiem. Rani też inne osoby (a także samego
siebie i własne ciało) traktując je jak przedmioty zaspo-
kojenia swoich żądz, chociażby tylko w myślach.
Katechizm poświęca wiele uwagi temu, że sfera płciowości
jest podporządkowana miłości małżeńskiej mającej na celu
wyjątkowe zjednoczenie i przekazywanie życia. Wszelkie
wykorzystywanie tej sfery w innych celach, dla zaspoka-
jania niskich pobudek i złudnych, pustych przyjemności
sprzeciwia się tak rozeznanemu Bożemu zamysłowi wobec
człowieka. Czy tak na to patrzę? Czy może akceptuję
rozwiązłość, masturbację, pornografię, antykoncepcję albo
związki pozamałżeńskie? Czy nie krzywdzę innych osób
degradując je jedynie do roli obiektu seksualnego? W ra-
mach omawianych przykazań trzeba również wspomnieć
o wstydliwości. Czy na przykład nie ubieram lub nie
zachowuję się wyzywająco, nieskromnie? Czy szanuję
intymność swoją i innych? Warto pamiętać o obietnicy:
"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą", którą Katechizm komentuje tak: "Sercom czystym
jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodo-
bnienie do Niego. Już dzisiaj czystość uzdalnia nas do
widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania drugiego
człowieka jako bliźniego; uzdalnia nas do uznania ciała
ludzkiego - naszego własnego i naszego bliźniego - za
świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna".

Wybrane przykłady na podstawie: liturgia.wiara.pl

Sobota, 24 marca 2018 r.
- godz. 3:07 - wyjazd ze stacji SKM Gdańsk-Politechnika
- godz. 4:00 - Msza św. w kościele św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni (wysiadamy na stacji SKM Gdynia-Leszczynki)
- godz. 4.45 - ruszamy w grupach (po 10 osób). Idziemy w ciszy. Po drodze zatrzymujemy się 14 razy, by rozważać
Mękę Pańską. Będą też postoje by się posilić (wtedy jest czas na rozmowę). Przychodzimy do Wejherowa, do
Sanktuarium Męki Pańskiej około 13:00. Trasa liczy 30 km. Warto zabrać ze sobą latarkę i kanapki.

DŁUGODYSTANSOWA DROGA KRZYŻOWA



 Jedno z największych i najtrudniejszych zadań stojących przed
każdym rodzicem to wychowanie dzieci i przekazanie im wiary.
Już w poniedziałek, 19 marca, zapraszamy wszystkich rodziców
zarówno małych jak i dorosłych już dzieci, a także młodzież,
która będzie w przyszłości pełnić tę trudną rolę, na projekcję
filmu pt. "Odważni". Opowiada on historię 4 amerykańskich
policjantów, którzy w poczuciu miłości i odpowiedzialności za
swoich najbliższych, podejmują wyzwanie, które na zawsze
odmieni ich rodziny. Film bawi, wzrusza i zaskakuje, a przede wszystkim pokazuje jak każdy rodzic może stać się
bohaterem dla własnych dzieci. Projekcja będzie realizowana na dużym, kinowym ekranie. Wstęp jest bezpłatny, a po
projekcji zbierzemy dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów zakupu licencji i projekcji filmu.

Projekcja filmu "Odważni"
19 marca 2018 r., godz. 19.00 - w kościele

ŚWIATŁO SŁOWA

 Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to niedziela laetare.
Zaprasza nas ona, zgodnie ze swoją nazwą, do radowania
się z bliskości Paschy Jezusa.
 Liturgia słowa prowadzi nas do blasku poranka
zmartwychwstania, który ostatecznie rozprasza mroki
naszych ciemności. Żeby jednak dać się oświecić, musimy
najpierw stanąć w prawdzie i uznać, że chodzimy w ciem-
nościach.
 Pierwsze czytanie pokazuje nam obfity spis grzechów
Izraela. Czytać go należy dokładnie, myśląc przy tym
o rachunku własnych grzechów. Dzięki Bożemu
miłosierdziu, ta niechlubna lista znajduje szczęśliwy koniec
w dekrecie Króla Cyrusa, wypuszczającym naród Bożego
wybrania z niewoli babilońskiej.
 Opisana w Drugiej Księdze Kronik łaska okazana
Izraelitom jest zaledwie zapowiedzią dzieła odkupienia w
Chrystusie. Nie będzie się ono już ograniczać do jednego

narodu, ale obejmie ludzi wszystkich czasów i wszystkich
zakątków świata. To właśnie zapowiada Jezus w rozmowie
z Nikodemem: jest posłany w pełni Bożej miłości, aby
zbawić świat.
 Ogrom Bożej miłości opanowuje całego człowieka. Jednak
zdarza się, że ludzie w głębokich, trudnych doświadczeniach
zapominają o ciągle czekającej na nas łasce Bożej. Dlatego
św. Paweł, kierując treść listu do Efezjan, nie przestaje
o tym przypominać: Bóg jest nieskończenie miłosierny,
a w Chrystusie okazuje nam nieskończoną łaskę. Jego dary
nie kończą się, bo i nasze życie zmierza ku wieczności.
 Warto o tym pamiętać i radować się, także w Wielkim
Poście. Ten rodzaj radości przypomina zachwyt zagubione-
go wędrowca, który właśnie dostrzegł drogę do celu. Kiedy
go już osiągnie, jego radość będzie jeszcze inna - pełniejsza
i bez granic. Zmierzajmy w wielkopostnej wędrówce ku
chwale zmartwychwstania.

czas: sobota, 17 marca 2018

miejsce: sala parafialna

program:

- godz. 9.00 - rozpoczęcie

- godz. 9.15 - Jutrznia

- godz. 9.45 - kawa i ciasto

- godz. 10.15 - konferencja

- godz. 11.00 - adoracja Najświętszego

                Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

- godz. 12.00 - Msza św.

- godz. 13.00 - zakończenie dnia skupienia

                ZAPRASZAMY PRZYJDŹ!

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

ks. Krystian Wilczyński



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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

Na stronie www.matkakosciolagd.pl Codzienny Blog Wielkopostny. Zachęcamy do lektury!

Poniedziałek, 12 marca; 9.00 + członkowie Rady Parafialnej: Andrzej Będzimierowski, Franciszka Biedrzycka,
Bernard Klechowicz, Henryk Kulesza, Józef Maksoń, Mieczysław Wasilewski, Ryszard Dubiela, Ryszard Korgul,
Kazimierz Pozorski; 18.30 + rodzice: Jan i Wanda, brat Janek, siostra Irena
Wtorek, 13 marca - 5. rocznica wyboru papieża Franciszka; 9.00 + Kazimierz Pozorski - int. od sąsiadów;
18.30 + Zygfryd Stasik w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron
Środa, 14 marca; 9.00 - wolna intencja; 18.30 - o zdrowie dla Pawła
Czwartek, 15 marca; 9.00 + Krystyna; 18.30 + Marian Bieńkowski w 3. rocznicę śmierci
Piątek, 16 marca; 7.30 + rodzice: Marta i Augustyn, +z rodziny; 18.00 + Ryszard w 5. rocznicę śmierci
Sobota, 17 marca; 7.30 + Mieczysław Golubiewski; 18.00 + Zbigniew, Stanisław, +z rodziny Drost i Dagowie
5. Niedziela Wielkiego Postu, 18 marca; 8.00 - dziękczynna za 50 lat wspólnego zamieszkania w domu przy
ul. Reja 24 w klatce "C", z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla mieszkańców na dalsze lata, a dla zmarłych
o dar nieba; 10.00 - w intencji Eugeniusza z okazji 70-tych urodzin - dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo na dalsze lata; 12.00 - o błogosławieństwo Boże dla dzieci: Marty, Kacpra, Małgorzaty oraz o dary
Ducha Świętego dla Magdaleny; 18.30 + Krystyna Nowak w 4. rocznicę śmierci, Jerzy Nowak

NOCNE CZUWANIE WIELKOPOSTNE
16/17 marca 2018 - kaplica przy parafii NSJ we Wrzeszczu na "Czarnej"

Program: 21.30 - Nieszpory; 22.00 - Konferencja; 22.30 - Adoracja Krzyża (okazja do spowiedzi); 23.30 - Kompleta;
23.45-5.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu; 5.45 - Jutrznia; 6.30 - Msza św. w Kolegiacie; 7.00 - wspólne
śniadanie

1. Spotkania rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 lub o godz. 18.30, czyli pół godziny później niż
zwykle wieczorna Msza święta, by umożliwić uczestnictwo pracującym. Program rekolekcji na stronie 1.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
3. Przedstawiciele rady parafialnej zbierają dzisiaj do puszek ofiary na przedświąteczne wsparcie uboższych rodzin
i osób z naszej parafii. Gdybyśmy potrzebowali takiej pomocy lub widzieli kogoś potrzebującego w sąsiedztwie, to
prosimy o zgłoszenie. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
5. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
6. Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się w naszym domu parafialnym w najbliższą sobotę w godzinach od 9.00 do
13.00. W programie Msza św., okazja do spowiedzi i konferencja. Szczegółowy program dnia skupienia, który jest
przeznaczony dla dorosłych i starszej młodzieży, znajduje się na stronie 3.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w kościele (wejście przez zakrystię). Zapraszamy na to
spotkanie również nowych chłopców, którzy chcieliby włączyć się w służbę ministrancką.
8. Organizujemy w naszym kościele projekcję amerykańskiego filmu "Odważni" w poniedziałek, 19 marca o godz.
19.00. Więcej o tym filmie przeczytamy na str. 3. Serdecznie zapraszamy.
9. Zachęcamy do udziału w Długodystansowej Drodze Krzyżowej z kościoła św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni do
sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie (ok. 30 km) w sobotę 24 marca. Szczegóły na str. 2. Zapisy w zakrystii.
10. Taca za tydzień przeznaczona będzie przede wszystkim na pokrycie kosztów remontu organów, który powoli zbliża
się do końca.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: Zofia Kielasiak, l. 92, zam. przy ul. Twardej, Mieczysław Golubiewski,
l. 75, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 134 i Władysława Szałkowska, l. 83, zam. przy ul. Okrąg. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach od 18 do 21 marca o godzinie 20.00
w kaplicy przy parafii NSJ we Wrzeszczu na "Czarnej"


