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I czytanie: Rdz 12,1-4a; II czytanie: 2 Tm 1,8b-10; Ewangelia: Mt 17,1-9.

Rocznica wyboru papieża Franciszka - poniedziałek, 13 marca
Cztery lata temu, 13 marca 2013 r. nastąpił wybór Ojca Świętego Franciszka.
Konklawe w 3 głosowaniu tego dnia i ogólnie w 5 głosowaniu wybrało następcę
św. Piotra i został nim Argentyńczyk jezuita arcybiskup Buenos Aires, kard. Jorge
Mario Bergoglio. Imię Franciszek wybiera sobie na cześć św. Franciszka z Asyżu.
W rocznicę tego wydarzenia w sposób szczególny wspierajmy papieża
Franciszka modlitwą na tym urzędzie, aby jak najlepiej prowadził Kościół przez
obecne czasy.

Światło Słowa
Dzisiejsza liturgia słowa pełna jest dynamiki. Wydarzenia
dzieją się w ciągłym ruchu, bohaterowie gdzieś idą, dokądś
przechodzą. Bóg chce przekazać nam prawdę o tym,
że jesteśmy w drodze - zarówno jako wędrowcy po ziemi,
jako wędrowcy po czasie, ale i wędrowcy po przestrzeniach
ducha.
Pierwszą prezentowaną dziś sceną jest zachęta Abrama
do wyjścia ze swoich spraw - do ruszenia się w swoim
życiu. Musiała być ona silna, bo "starych drzew się nie
przesadza", a wędrówka z liczną rodziną i licznym dobytkiem
w zupełnie nieznane nie była pewnie w głowie siedemdziesięciopięcioletniego Patriarchy. Bóg musiał wabić go
takimi argumentami, które były w stanie pokonać wszelkie
opory w Abramie. Do niczego nie został zmuszony - bo
Bóg nie zmusza - ale właśnie "zwabiony" tak, że nie był
w stanie się oprzeć urokowi obietnic Bożych.
Przyglądając się dokładnie temu tekstowi, widać że owym
"lepem" na Abrama było błogosławieństwo Boga. Pan mówi
o nim aż 5 razy w tak krótkiej wypowiedzi. Otóż zapewnił
go o swojej przychylności i opatrznościowemu towarzyszeniu. Któż z nas byłby gotowy rzucić wszystko i iść
w nieznane tylko ze względu na wołanie Boga?... A jednak
są tacy, na przykład niektóre rodziny ze wspólnot neokatechumenalnych. Jadą do nieznanego kraju, bez znajomości
języka, bez zabezpieczeń finansowych, bez środków do
życia i osiedlają się w środku bezbożnictwa. Poparci błogosławieństwem miejscowego biskupa zamieszkują i żyją
pośród zepsutego świata będąc świadkami miłości. Swoim
stylem życia budzą zdziwienie, a w konsekwencji liczne pytania, co staje się sposobnością do dawania świadectwa.
Tak zasiewają w sąsiadach wiarę i zakładają Kościół.
Podobnie jak Abram - stają się błogosławieństwem ziemi,
do której Bóg ich posyła.
W dzisiejszym tekście o Abramie Bóg zapewnia nas, iż dając człowiekowi zadanie sam bierze odpowiedzialność za
dostarczenie sił duchowych i błogosławieństwa na jego
wykonanie. To bardzo pocieszające, kiedy myślimy o różnego
rodzaju kryzysach, czy walkach wewnętrznych - każde dzieło Pana "jest godne zaufania" - pisze Psalmista.

Drugim dzisiejszym czytaniem Kościół dodaje nam odwagi.
Po zapewnieniu nas o bliskości Boga woła: "weź udział
w trudach i przeciwnościach" dla Ewangelii. Innymi słowy:
zmieniaj siebie i stań się dowodem na Boże działanie w świecie; Chrystus sprawi, że będziesz promienieć przed innymi
i będziesz wzbudzać w nich zachwyt Bogiem Jedynym.
Potrzeba tylko naszej odważnej decyzji do zerwania z grzechem i pójściem drogą światła. Natomiast przestrzenią do
pracy ma być codzienność - najlepiej dotycząca konkretnych
osób wokół mnie: męża, dzieci, sąsiada, szefa, znajomych,
księdza... Wtedy wysiłki nie są abstrakcyjne i oderwane od
rzeczywistości. Miarą naszego postępu jest przypływ miłości
względem braci i sióstr. Potrzeba tu zdecydowanej odwagi
i konsekwencji - post, modlitwa i jałmużna pozwolą dostrzec
cel i dobrać metody.
Wreszcie słuchacz Słowa dociera z Jezusem i Apostołami
na Górę Tabor. Scena ta jest podobna do posłania Abrama.
Bóg Ojciec ukazuje nam swojego Syna, którego posłał z konkretną misją. Jego przemiana świadczy o boskości; zachowanie uczniów o przejmującej grozie majestatu, a zarazem
o pociągającej tajemnicy Osoby Jezusa. On właśnie stanie
się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Gdziekolwiek mówi się o Jezusie, tam dzieje się Boże błogosławieństwo: uciekają demony, ludzie więcej od siebie wymagają,
nawracają się grzesznicy, odradzają się święci. Jezus jest
tym posłanym na ziemię przez Ojca, aby błogosławić życiem
wszystkim ludom ziemi.
Syn Boży uczy nas także jak przyjmować wolę Bożą. Wiedział, że w Jego krzyżowej misji wspierać Go będzie Ojciec
Niebieski. Potwierdziła to Jego rozmowa z Mojżeszem
i Eliaszem (por. Łk 9,31). Wyjście w drogę i przyjęcie okoliczności śmierci przez Jezusa umożliwiło wypełnienie planu
Bożego. To wielka lekcja posłuszeństwa.
Kiedy nie chcemy zgodzić się na swoje życie, nie widzimy
w nim sensu, udajemy kogoś innego - nie przyjmujemy
własnej historii, często dotkniętej cierpieniem, wtedy
krzyżujemy Bogu plany. Natomiast kiedy, pomimo niezrozumienia wielu rzeczy, z zaufaniem szukamy sposobów na
pełnienie miłości, wtedy pomagamy Bogu zbawiać świat

i samych siebie. Wzorem jest na pewno Maryja, nie raz
przecież stawiana w dramatycznie trudnych sytuacjach.
Podobnie jak żołnierz w polu nie wykonujący poleceń stojącego na wzgórzu dowódcy, jest w stanie zepsuć szyki
całej batalii, tak chrześcijanin przekreślający historię swojego życia miesza szyki dobrze ułożonego planu Bożego.

Post, modlitwa i jałmużna mają nam pomóc rezygnować
ze swoich planów życia bez Boga, na rzecz szukania "tu
i teraz" sposobu na to, jak kochać bardziej.
Stając w obliczu trudności nie załamuj się, lecz mów: Panie
wierzę, że Ty w tym jesteś. Pomóż mi być błogosławieństwem w tym, co teraz się dzieje.
ks. Krystian Wilczyński

Ludwig van Beethoven (cz. 2)
Od 1792 roku Beethoven zamieszkał we Wiedniu na stałe.
Miał grono bogatych mecenasów i wielbicieli talentu.
Beethoven zdążył już zdobyć wielką popularność jako
wirtuoz fortepianu (dopiero w drugiej kolejności zasłynął
jako kompozytor). Jego wiedeński debiut miał miejsce
29 marca 1795 r. - wykonał wtedy pierwszą wersję
Koncertu fortepianowego B-dur; według relacji
koncert był wielkim sukcesem. 2 kwietnia1800r.
odbył się pierwszy koncert, z którego dochód
przeznaczony był wyłącznie dla Beethovena. Po
tym koncercie Beethoven stanowił największą
chlubę Wiednia, a jego sława przekroczyła
granice Austrii. Nieoczekiwanie jednak na horyzoncie jego szczęśliwej egzystencji pojawiła się
ciemna chmura: dały o sobie znać pierwsze problemy ze
słuchem. Człowieka, który genialnemu słuchowi zawdzięczał dobrobyt i osobiste spełnienie, nie mogło spotkać nic
gorszego. Beethoven bliski był samobójstwa. Od tragedii
powstrzymała go wiara w Boga, siła charakteru i żywotność własnych sił twórczych.
W obliczu totalnej utraty słuchu napisał słynny list do braci,
tzw. Testament heiligenstadzki, odsłaniający rozmiary
przeżywanej tragedii. Zwraca się wprost do Wszechmogącego: "Boże, który oglądasz tajniki mojej duszy, Ty znasz

moje serce i wiesz, że pełne jest miłości i pragnienia, by
czynić dobro. Kiedy będę mógł usłyszeć i odczuć
w świątyni natury i w zetknięciu z człowiekiem echo
prawdziwej radości?" Niemoc uczyniła go porywczym,
wiódł życie zatwardziałego kawalera.
Po kilku latach heroicznych zmagań, musiał w końcu
całkowicie zaprzestać publicznych występów;
poświęcił się wyłącznie pracy kompozytorskiej ale
z powodu całkowitej głuchoty porozumiewał się
z otoczeniem wyłącznie za pomocą tzw. zeszytów.
Ostatnie lata przyniosły dowody uznania: został
członkiem szwedzkiej Akademii Nauk, od Ludwika
XVIII otrzymał złoty medal za Mszę uroczystą.
Symfonia Nr 9 d-moll, op.125 z kantatą finałową
Oda do radości (sama melodia, bez tekstu) została przyjęta jako hymn Unii Europejskiej.
Wielki kompozytor zmarł 26 marca 1827 r. w wieku 57 lat,
na marskość wątroby. Podobno nad Wiedniem w czasie
śmierci rozpętała się ogromna burza. Jego popularność
została potwierdzona trzy dni później udziałem ponad
dwudziestotysięcznego tłumu w uroczystościach pogrzebowych.
Marek Jarmakiewicz
"Krzyże w życiu pełnią podobną rolę jak krzyżyki
w muzyce: podwyższają."
Ludwig van Beethoven

SŁOWA OBIETNICY (2): ZAUFANIE
W drugim odcinku naszej serii skupimy się na tym, jakie
obietnice Słowo Boże wiąże z zaufaniem. Zaufanie to
piękna relacja polegająca na wierze, że druga osoba dotrzyma danego słowa, będzie pragnęła naszego dobra i pomoże
nam w trudnych chwilach. Takie zaufanie można odnosić
również do Pana Boga i do tego wielokrotnie zachęca nas
Pismo Święte.
W Księdze Powtórzonego Prawa odnajdujemy wyrzut,
który Mojżesz robi Izraelitom kroczącym przez pustynię.
Mówi im: "Pan niósł Cię, jak niesie ojciec swego syna,
całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca.
Jednak mimo to nie ufaliście Panu Bogu Waszemu".
Widzimy więc, że zaufanie jest właściwą odpowiedzią
człowieka, na opiekę, jaką doświadcza ze strony swojego
Stwórcy.
W 2. Księdze Kronik odnajdujemy wezwanie króla
Jozafata, który uwierzył proroctwu Pana i rzekł do ludu
przed wyprawą wojenną: "Zaufajcie Panu, Bogu Waszemu,
a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się
Wam powodziło". Proroctwo spełniło się - sam Bóg zatroszczył się o zwycięstwo Izraelitów, choć Ci nie podnieśli

nawet oręża. Wystarczyło zaufać Słowu Boga.
Wiele pięknych wezwań do zaufania znajdujemy również
w Księdze Tobiasza. Myślę, że najlepiej w tym miejscu po
prostu odesłać do zapoznania się z całością tej historii
biblijnej.
O zaufaniu mówi też wiele psalmów. Psalm 22, znów odwołując się do doświadczenia historycznego, mówi: "Tobie
zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił; do Ciebie
wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu".
Podobnie w innych: "Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie
doznaje wstydu", "Moje serce Jemu zaufało: Doznałem
pomocy, więc moje serce się cieszy", “Powierz Panu swą
drogę i zaufaj mu: On sam będzie działał”. Liczne psalmy
m.in. 27, 38, 42, 56, 86 i 116 zawierają piękne akty zaufania
w utrapieniu i przeciwnościach, m.in. "Bogu ufam, nie będę
się lękał: cóż może mi uczynić człowiek?" czy "choćby
wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen
ufności". Zaufanie może również dotyczyć naszego życia
po śmierci, co wyraża Psalm 16: "Ciało moje spoczywać
będzie z ufnością, bo nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał
grobu". W końcu też: "Lepiej się uciec do Pana, niż pokła-

dać ufność w człowieku".
Także Księga Przysłów wzywa: "Z całego serca Bogu
zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o nim na każdej
drodze, a On Twe ścieżki wyrówna". Dalej zaś prosto podsumowuje: "kto Panu zaufał - szczęśliwy", "kto ufa Panu
- będzie nasycony" oraz "kto ufa Panu, bezpieczny". Inną
ważną obietnicę zawiera Księga Mądrości: "Ci, którzy Mu
zaufali, zrozumieją prawdę", a także Mądrość Syracha:
"kto zaufał Panu nie poniesie szkody".
Prorok Izajasz z kolei w bardzo obrazowy sposób głosi,
że "ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła
jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą".
W Nowym Testamencie już sam Jezus bardzo wyraźnie
wzywa zwracających się do niego ze swoimi cierpieniami:
"Ufaj, synu!" (Mt 9, 2) oraz "Ufaj, córko!" (Mt 9, 22).
Na koniec jeszcze przykład, który dał nam sam Pan Jezus
na krzyżu, kiedy szydzili z niego słowami: "Zaufał Bogu:
niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje". Był to moment
próby, bowiem w tamtym momencie rzeczywiście mogło
się wydawać, że zaufanie zawiodło. Przecież gdyby Bóg
był po stronie Jezusa to nie dopuściłby krzyża - tak można
by stwierdzić. Tymczasem jest to nauka także dla nas, by

nasze życie i wydarzenia w nim warto rozpatrywać
w szerszym kontekście. W przeciwnym wypadku może
nam umknąć fakt, że już zaledwie trzy dni później Bóg
objawił pełnię swej chwały i pokazał, że warto mu zaufać,
po prostu poddać się jego działaniu. Jakby na potwierdzenie
tych wszystkich słów autor Listu do Hebrajczyków podkreśla: "Trzymamy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę"
(Hbr 10, 23).

Damian Zelewski

Parafialny wyjazd w Bieszczady 19-26 sierpnia 2017 r. (8 dni)
W czasie pobytu zwiedzimy:
- skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, - klasztor Sióstr Nazaretanek
w Komańczy - Pokój Pamięci ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, - elektrownia
wodna Solina wraz z wnętrzem, - rejs po zalewie solińskim,
- sanktuarium maryjne w Kalwarii Pacławskiej, - sanktuarium Pani Bieszczadzkiej
w Jasieniu, - drewniane kościółki,
- dla chętnych dwa wejścia na szlaki górskie (krótszy i dłuższy), - muzeum
przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych,
- ew. muzeum młynarstwa i wsi w Ustrzykach Dolnych.
Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4-osobowych z łazienką w pensjonacie Viking
w Jasieniu k/Ustrzyk Dolnych.
Wyżywienie: śniadania z możliwością zabrania kanapek oraz obiadokolacja.
Koszt: Dorośli: 750 zł, dzieci i młodzież w wieku 9 -18 lat: 600 zł, dzieci
do 8 lat: 300 zł.
Koszt obejmuje przejazdy dobrym autokarem, noclegi, wyżywienie, wszystkie
wstępy. Zapisy u ks. Jana.

Czas obecności
Panie Jezu, proszę, pozwól, że zamienimy się miejscami.
Chciałabym, żebyś teraz to Ty stanął w centrum uwagi,
a ja żebym usunęła się na drugi plan.
Żebym z Marty, wypełniającej aktywnością i rozgardiaszem przestrzeń wokół
siebie, stała się Marią, siedzącą u Twych
stóp, zasłuchaną i zapatrzoną w Ciebie,
który jesteś dobry i miłosierny.
Proszę, niech tak będzie, inaczej niż
zwykle: Ty najważniejszy, ja z boku,
przynajmniej na te czterdzieści dni,
a potem, kto wie, może na kolejne i jeszcze następne.

Niech to będzie czas Twojej obecności, a wszystko inne
niech straci dla mnie znaczenie.
Pragnę być przy Tobie, jak byli przy Tobie
Twoi uczniowie, aż po Wieczernik, i jeszcze
dalej: aż po Ogrójec, aż po Pretorium, aż po
Golgotę. Aż po pusty grób w poranek
zmartwychwstania. I aż na całe moje życie,
a potem na wieczność z Tobą.
Bądź przy mnie i mów do mnie, i naucz mnie
słuchać.
Naucz kochać.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 13 marca - rocznica wyboru papieża Franciszka; 7.30 - o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Niepokalanej dla Krystyny w dniu imienin; 18.00 + Halina i Krzysztof
Wtorek, 14 marca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Kazimiera i Edward Burzyńscy
Środa, 15 marca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Adeli
Czwartek, 16 marca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Grzegorz Uchman (z okazji imienin i urodzin)
Piątek, 17 marca; 7.30 + Barbara Kądzielawa w 10. rocznicę śmierci; 18.00 + Marta, Waleska, Marianna i Paulina
Sobota, 18 marca; 7.30 + Jerzy i Krystyna Nowak;18.00 + rodzice: Jan i Wanda, brat Janek, siostra Irena
Niedziela, 19 marca - 3. Niedziela Wielkiego Postu; 8.00 + Anna i Józef Delke, Anna i Józef Chrzan;
10.00 + Władysław Pykacz (z okazji urodzin); 12.00 - dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo dla Marty, Kacpra,
Magdaleny i Małgosi; 18.30 + Maria

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj w przedsionku kościoła można nabyć Pismo Święte z dużą czcionką w cenie 40 zł. Są również inne wydania
Pisma Świętego.
2. W dzisiejsza niedzielę przypada dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Ofiarami do puszek możemy
wesprzeć misje.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
4. Zapraszamy wspólnotę oazową na pielgrzymkę do Matemblewa. Wyjazd w poniedziałek o godz. 18.30. Powrót
ok. 21.00. Zbiórka pod kościołem.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Rodziców ministrantów oraz lektorów zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne".
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
9. Zapraszamy młodzież na wyjazd na Drogę Krzyżową do Kalwarii Wejherowskiej w piątek o 18.30. Zbiórka przy
kościele. Powrót ok. 22.00. Zapisy u ks. Piotra.
10. Nocne czuwanie wielkopostne dla studentów odbędzie się w nocy 17/18 marca w kaplicy przy parafii NSJ
we Wrzeszczu. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 19.45.
11. Kolejny turniej tenisa stołowego organizujemy w sobotę o godz. 13.30 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy
dzieci, młodzież, dorosłych, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Będą różne kategorie. Zapisy 10 minut przed turniejem.
12. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks. Piotr Celejewski
z Warszawy. Przez tematykę rekolekcji będziemy chcieli pogłębić istotę i treść najważniejszej liturgii w roku, jaką jest
Triduum Paschalne. Bądźmy apostołami i zachęcajmy również innych parafian do wzięcia udziału w rekolekcjach.
13. Zachęcamy do wakacyjnego 8-dniowego wyjazdu w Bieszczady w dn.19-26 sierpnia. Szczegóły na str. 3.
14. Od kilku tygodni mamy nowego kościelnego. Panu Ryszardowi życzymy głębokiej radości z tej pięknej służby Panu
Bogu i wspólnocie parafialnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy panu Gerardowi Gołeckiemu za wieloletnią posługę
w zakrystii.
15. Członkowie nowopowstałej III róży różańcowej rodziców modlących się za dzieci mogą odbierać w zakrystii listę
wszystkich dzieci omadlanych w tej róży.
16. Skarbonki na jałmużnę wielkopostną są wyłożone na stołach przy wyjściu z kościoła. Caritas zachęca do tego, aby
rezygnując w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności złożyć ofiarę do skarbonki. Będą one przeznaczone będą dla osób
potrzebujących i biednych. Skarbonkę należy przekazać do kościoła w Niedzielę Palmową.
17. Za tydzień taca przeznaczona na cele remontowo - inwestycyjne.
18. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
W dniach 17 - 19 marca 2017 roku odbędzie się kolejny już Weekend w seminarium (Gdańskie
Seminarium Duchowne w Oliwie). Na to wydarzenie zapraszamy każdego młodego mężczyznę, który
rozeznaje swoje powołanie i ma pragnienie wyciszenia się i skupienia oraz przeżycia kilku dni rytmem
seminaryjnego planu dnia. Przeżywający ten czas w seminarium będą uczestniczyć w modlitwach razem
z klerykami, w tym w codziennej Mszy świętej. Przewidziane są również m.in. zajęcia formacyjne
prowadzone przez alumnów, a także tzw. spotkanie braterskie, podczas którego uczestnicy Weekendu będą mogli
porozmawiać z klerykami. Ostatnim punktem programu będzie niedzielna Msza święta w Katedrze Oliwskiej.
Szczegółowy plan Weekendu w seminarium na stronie www.gsd.gda.pl.
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

