TYGODNIK PARAFII
NMP MATKI KOŚCIOŁA
i św. Katarzyny Szwedzkiej
Niedziela Chrztu Pańskiego, 12 stycznia 2020 roku (nr 182)

Pierwsze czytanie: Iz 42,1-7; Drugie czytanie: Dz 10,34-38; Ewangelia: Mt 3,13-17.

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFIALNEGO W 2019
Bracia i Siostry w Chrystusie! Za nami jubileuszowy rok
z okazji 25-lecia istnienia naszej parafii. Jak w poprzednich latach chciałem podzielić się z Wami tym, co
za nami. Podzieliłem to podsumowanie na kilka części.
Duszpasterstwo
Oprócz stałych spotkań w ciągu tygodnia oraz
comiesięcznego „Wieczoru Chwały”, który stał się wraz
z wieczorną Mszą Świętą w pierwszą niedzielę miesiąca,
modlitwą w intencji uzdrowienia duszy i ciała, następujące wydarzenia miały miejsce w naszej wspólnocie
parafialnej:
2-25.01 - Wizyta duszpasterska kapłanów w domach
wiernych
10.01 - Koncert kolęd w wykonaniu Macieja
Miecznikowskiego
11.01- śmierć ks. Andrzeja Rakowskiego mieszkającego
w naszej parafii
13.01 - Wznowienie działalności niedzielnej kawiarenki
po przerwie świątecznej
25-27.01 - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
w domu parafialnym
11.02 - Wyjście dla dzieci i młodzieży na kręgle
w ramach ferii
13.02 - Wyjazd dzieci i młodzieży do centrum
„Eksperyment” w Gdyni
16–23.02 - Wypoczynek młodzieży na nartach
w Szczyrku
3.03 - doroczne spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” z całej diecezji, z udziałem ks. bpa
Zbigniewa Zielińskiego
14.03 - parafialne wyjście do kina na film „Największy
dar”
24-31.03 - Misje Święte prowadzone przez ks. Rafała
Jarosiewicza z grupą ewangelizacyjną
24.03 - uroczyste wniesienie relikwii naszej patronki
św. Katarzyny Szwedzkiej do kościoła
5.04 - Wyjazd młodzieży na Drogę Krzyżową do
Kalwarii Wejherowskiej
12.04 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami parafii
27.04.-4.05 - pielgrzymka do Ziemi Świętej (50 osób)
12.05 - wizyta w naszej parafii ks. Piotra Lewańczyka

12.05 - spotkanie z dziennikarzem Grzegorzem
Kasjaniukiem, autorem książki o objawieniach Matki
Bożej w Gietrzwałdzie
25.05 - wyjazd parafialnego zespół „Caritas” do
sanktuarium Bożego Miłosierdzia we Wrzeszczu
26.05 - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Jana
29.05 - Msza Święta w intencji dzieci z Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka
1.06 - wyjazd młodzieży na spotkanie w Lednicy
8.06 - Liczny udział parafian w nocnym czuwaniu przed
zesłaniem Ducha Świętego
9.06 - Liczny udział parafian w Marszu dla życia
i Rodziny
10.06 - uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia parafii
z udziałem ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego
16.06 - festyn oraz mecz Kawalerowie – Żonaci
21-22.06 - udział parafian w pieszej pielgrzymce do
Mątowów Wielkich
24-30.06 - wypoczynek dzieci i młodzieży w Czarlinie
(35 osób)
28.07-12.08 - udział parafian w pieszej pielgrzymce na
Jasna Górę
16-24.08 - parafialny wyjazd w góry (58 osób)
17-28.08 - udział 2 naszych lektorów w kursie na
ceremoniarza w Ochotnicy Dolnej
25-31.08 - obóz młodzieży w Zakopanem
7.10 - rozpoczęcie inicjatywy „Morze modlitwy zawierz Maryi swoją miejscowość”, polegającej na
modlitwie za swoją miejscowość jedną tajemnicą
różańca dziennie przez 100 dni
8.10 - piesza pielgrzymka do Trąbek Wielkich
13.10 - ustanowienie 2 nowych lektorów
26.10 - dzień skupienia młodzieży w hospicjum w Pucku
7.11 - parafialne wyjście do kina na film Nieplanowane
23.11 - wyjście scholki do kina
15.12 - Świąteczny Kiermasz Dobroczynny
17-21.12 - spotkania opłatkowe wspólnot duszpasterskich
28.12-01.01 - udział młodzieży w spotkaniu Taize we
Wrocławiu

ŻYCIE SAKRAMENTALNE
W minionym roku chrzest w naszym kościele przyjęło
13 dzieci, ale tylko 6 z naszej parafii. Do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło 12 dzieci (19
maja). Sakrament Bierzmowania, poprzez posługę ks.
bpa Wiesława Szlachetki, przyjęło 24 osoby - z dwóch
roczników (14 maja). Poprosiliśmy ks. arcybiskupa,
aby z racji małej ilości młodzieży, bierzmowanie robić
co dwa lata. Sakrament małżeństwa przyjęły 3 pary.
Z posługą sakramentalną kapłani odwiedzają co miesiąc około 25 osób chorych, natomiast nadzwyczajni
szafarze co niedzielę - 10 osób. W minionym roku
pożegnaliśmy 57 osób i pod tym względem był to
rekordowy rok w historii naszej parafii.
DZIEŁA CHARYTATYWNE
Dzięki ofiarności parafian w ramach różnych zbiórek
w minionym roku wsparliśmy następujące dzieła:
- świąteczna oraz stała pomoc uboższym parafianom i
rodzinom,
- zimowe i letnie wyjazdy dzieci i młodzieży naszej
parafii,
- chrześcijanie na Bliskim Wschodzie,
- Kościół w krajach Europy Wschodniej, Rosji oraz
Azji Środkowej,
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie,
- Gdańskie Seminarium Duchowne,
- trzykrotnie dzieła misyjne,
- budowę kościoła u ks. Piotra Lewańczyka w Wejherowie,
- trzykrotnie uczelnie katolickie w Polsce,
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
- zakony kontemplacyjne,
- Dzieło Nowego Tysiąclecia,
- Pola Nadziei, czyli zbiórka na pomorskie hospicja.
Nasz parafialny oddział „Caritas” im. św. Ojca Pio
prowadzi cotygodniowy dyżur przedstawiciela tej
grupy w biurze parafialnym, gdzie można zgłaszać
potrzeby swoje czy innych.

SPRAWY REMONTOWO-INWESTYCYJNE
W minionym roku chcieliśmy zakończyć remont organów. I nie do końca się to udało. W większości prace
są zrobione, ale rozstaliśmy się z wykonawcą, który
nie zdołał dokończyć remontu. Na szczęście wynagrodzenie otrzymał za to, co jest zrobione, a nie więcej.
Najważniejszym przedsięwzięciem była przebudowa
i zarazem remont parteru domu parafialnego, a więc
części duszpasterskiej, która służy parafianom, gdzie
odbywają się różne spotkania czy próby. Remont
rozpoczął się 3 lipca i trwał do października. 4-5
mężczyzn pracowało 5, a czasami 6 dni w tygodniu.
Całkowity koszt wyniósł ponad 200 tys. zł. Myślę, że
cieszymy się teraz funkcjonalnością naszego domu
parafialnego pod względem duszpasterskim. Bóg
zapłać za wszelkie ofiary składane na ten cel.
Wasze ofiary składane przy okazji kolędy, wypominków czy na tace są wykorzystywane, po
opłaceniu wszystkich bieżących spraw, na działania
remontowo-inwestycyjne w naszej parafii. Dziękuję
również kilku parafianom oraz moim znajomym za
ofiary na nasz kościół złożone bezpośrednio lub
poprzez wpłaty na konto parafialne. W okresie
zimowym staramy się utrzymywać w kościele
temperaturę 12-13 stopni, ale oczywiście wiąże się to
z wysokimi opłatami. Za grudzień otrzymałem przed
kilkoma dniami fakturę na ponad 2 tys. zł. Mam
świadomość wszystkiego, co nas czeka w sprawach
remontowych, w najbliższych latach. W miarę możliwości będziemy to stopniowo realizować.
Bóg zapłać Wam za wszelką ofiarność. Wszystkie
datki wykorzystywane są na sprawy parafialne. Bóg
zapłać wszystkim wolontariuszom, którzy sprzątają
kościół, układają kwiaty, dbają o ogród, otoczenie
krzyża. Dziękuję wszystkim pracownikom parafii za
zaangażowanie. Wyrazy wdzięczności za życzliwość
i pomoc kieruje również do Gdańskiej Stoczni
Remontowej.
Serdecznie za wszystko Wam dziękuję i zapraszam do
współpracy w nowym roku.
Ks. Jan

Zapraszamy na koncerty kolęd w naszym
kościele:
Zespół Lupus Dolor wystąpi w niedzielę,
12 stycznia o godzinie 19.20;
Halina Frąckowiak wystąpi w niedzielę,
19 stycznia o godzinie 16.30.
Wstęp wolny!

KĄCIK DLA DZIECI

PASJE JANA PAWŁA II (cz.1) - GÓRY

Dla nas Jan Paweł II to święty, którego życie kojarzy
się z nieustanną modlitwą, służbą innym i ukochaniem
Boga. Jednak był też człowiekiem, który tak jak każdy,
miał swoje hobby i pasje. W styczniu przyjrzymy się
temu tematowi i zobaczymy, jak wolny czas spędzał
Jan Paweł II.
Z racji, że mamy zimową porę, więc nie możemy
rozpocząć od niczego innego jak tylko od gór. Nie
ulega wątpliwości, że Jan Paweł II kochał góry i uprawiał turystykę górską od dzieciństwa do późnych lat życia. Góry
były jego naturalnym środowiskiem.
Dawały mu okazję do odpoczynku,
ale również miejscem, aby móc spokojnie pomyśleć, pooddychać. Zabierał tam młodzież w niełatwych,
powojennych czasach. Po tatrzańskich
szlakach Karol Wojtyła chodził z grupą zaprzyjaźnionych osób, prowadząc
"duszpasterstwo wakacyjne", a z mieszkańcami gór łączyły go prawdziwe
przyjaźnie. Będąc papieżem także nie
zapomniał o swoich ukochanych miejscach. W górach
odpoczywał, modlił się i doświadczał Boskiej obecności. Pod szczytem, we wschodniej części Beskidu
Małego, który obecnie nosi nazwę Groń Jana Pawła II,
znajduje się kaplica oraz ołtarz z inskrypcją, idealnie
oddającą papieskie, górskie odczucia: Jest nas troje:
Bóg, góry i ja. To tam wielokrotnie spacerował w czasie dzieciństwa i młodości przyszły papież, a zimą
jeździł na nartach. Ten temat można opisywać w nieskończoność, ale najlepiej wczytać się w to, co mówił
Jan Paweł II o swoich ukochanych górach. Gdyby ktoś

miał jeszcze wątpliwości, gdzie spędzić ferie zimowe,
to po przeczytaniu słów Jana Pawła II, nie oprze się
wędrówkom po górskich szlakach. 😉
„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki,
strome podejścia kształtują charakter, kontakt
z przyrodą daje pogodę ducha.
Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać
górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno
stworzonego świata. Dziękuję Mu za
Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym
zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy nie tylko
wspaniałe widoki, które można
podziwiać, ale niejako szkołę życia.
Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie
wzajemnie w trudnych chwilach,
razem cieszyć się ciszą, uznawać
własną małość obliczu majestatu
i dostojeństwa gór.
W górach niknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza
bezimiennych przestrzeni, która pozwala człowiekowi
wyraźnie usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga.
Każdy mógłby wygodnie chodzić po ulicach miast
i podróżować, czyli korzystać z pojazdu. Ale góry są
wyzwaniem, prowokują istotę ludzką do wysiłku, do
przezwyciężania samych siebie. Są zachętą, by
wznosić się coraz wyżej. Ku Stwórcy”.
Barbara Majkowska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki w domu

5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych

parafialnym. Po Mszy Świętej o godz. 10.00 oraz

oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno

12.00 można zjeść ciasto, wypić kawę i herbatę.

- formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu

Dzisiaj gospodarzem jest parafialny zespól

parafialnym.

Caritas.

6. W Trzech Króli zebraliśmy 966 zł na dzieła

2. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Lupus

misyjne. Bóg zapłać.

Dolor” odbędzie się w naszym kościele dzisiaj po

7. Taca za tydzień przeznaczona będzie na nasze

wieczornej Mszy Świętej, czyli ok. godz. 19.20.

cele remontowo-inwestycyjne.

3. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do

8. Koncert kolęd w wykonaniu Haliny

piątku o godz. 16.00. W sobotę Msza św. z liturgii

Frąckowiak w przyszła niedzielę, 19 stycznia,

niedzielnej o godz. 18.00.

o godz. 16.30.

4. Program kolędy na najbliższy tydzień:

9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę

13.01.2020 (pon.)

Zielony Trójkąt 4 D, E, F

14.01.2020 (wt.)

Zielony Trójkąt domki

15.01.2020 (śr.)

Marynarki Polskiej 134

16.01.2020 (czw.)

Marynarki Polskiej 138

miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz

17.01.2020 (pt.)

Marynarki Polskiej 140

jej dać Panie…

18.01.2020 (sob.)

Marynarki Polskiej 142

o 8.00.
Zmarła nasza parafianka Jadwiga Chodak,
l. 87, zam. przy ul. Twardej, Polećmy ją

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 13 stycznia
7.30 - wolna intencja

Piątek, 17 stycznia
7.30 + Krystyna Zielińska

16.00 + Krystyna Zielińska

16.00 - w intencji Karola z okazji 40. urodzin

Wtorek, 14 stycznia

Sobota, 18 stycznia

7.30 + Krystyna Zielińska

7.30 + Krystyna Zielińska

16.00 - w intencji księdza Jana

18.00 - Edward z okazji 81. rocznicy urodzin

Środa, 15 stycznia

Niedziela, 19 stycznia

7.30 + Krystyna Zielińska

8.00 + Krystyna Zielińska

16.00 + w czyśćcu

10.00 + Henryk w 30. rocznicę śmierci

Czwartek, 16 stycznia

12.00 - Teresa z okazji 86. rocznicy urodzin

7.30 - wolna intencja
16.00 + Krystyna Zielińska

18.30 - dziękczynno-błagalna w intencji Damiana
z okazji z okazji 25. rocznicy urodzin

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk,
tel. 583447268; Msze Święte 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

