TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA, 12 maja 2019 roku (nr 158)
Pierwsze czytanie: Dz 13,14.43-52; Drugie czytanie: Ap 7,9.14-I7; Ewangelia: J 10,27-30.

Orędzie z Fatimy
Litania Loretańska ukazuje wyjątkowe bogactwo
ducha Maryi, ale także, Jej skuteczne pośrednictwo
wobec każdego, kto do Niej się ucieka. To Matka
Jezusa cieszy się szczególnym przywilejem wstawiennictwa wobec ludzi zniewolonych grzechem, związanych pożądliwością i pragnieniem bogactwa.
W ludzkim zagubieniu i bezradności staje się Ona
ucieczką, przez którą może przyjść ocalenie. Można
o tym przekonać się szczególnie w kontekście orędzia
fatimskiego.
Matka Jezusa niejednokrotnie uprzedza i ostrzega
przed zbliżającą się pokusą. Pojawiające się grzeszne
sugestie, obrazy i pragnienia są przejawami
ataku złego ducha. W takich momentach
można odmawiać w skupieniu modlitwę
z Dziewicą Maryją. Uważna modlitwa jest
przywołaniem mocy Bożej ujawniającej się
poprzez wstawiennictwo Maryi w Duchu
Świętym. Jednocześnie jest formą obrony
przed pokusą. Jest to taktyka, praktykowana
przez wielu świętych, polegająca na ignorowaniu tego, co złe, co sprzeciwia się woli
Bożej. Słabość ludzka ujawnia się jednak
bardzo często w nieumiejętnej walce
duchowej, w niewłaściwym rozeznaniu zagrożeń, co staje się przyczyną upadku, niekiedy
długotrwałego zagubienia, wręcz uzależnienia od zła.
Czym bardziej jesteśmy niezależni od Boga, tym
bardziej zagubieni, tym bardziej błądzimy na manowcach grzeszności. W sytuacji dezorientacji duchowej
konieczną okazuje się pokuta za grzechy. Jest ona
dzisiaj niestety marginalizowana w życiu wielu
chrześcijan. Jej ważkość została przypomniana przez
Maryję w ramach objawień fatimskich.
Orędzie mówi o Bogu, który żąda ratunku dla
ludzkości poprzez pokutę za grzechy. Jest to motyw
przewodni, główne przesłanie Fatimy do bogatej,
nowoczesnej technicznie, konsumpcyjnej, ale też
zagubionej moralnie ludzkości. Już w trakcie
pierwszego objawienia z 13 maja 1917, Maryja zwraca
się do dzieci w następujących słowach: Czy chcecie
poświęcić się Bogu, czy jesteście gotowi na każde

poświęcenie i na przyjęcie każdego cierpienia, które
On wam ześle jako pokutę za te wszystkie grzechy,
które obrażają majestat Boga, a co uczynicie w celu
nawrócenia za grzeszników, z których tak wielu, tak
wielu zostanie strąconych do piekieł, czy jesteście
gotowi czynić pokutę jako zadośćuczynienie wszelkiej
obrazy i przekleństw względem Niepokalanego Serca
Maryi? Pokuta za grzechy, jeden z głównych wątków
objawień fatimskich jest ściśle związane z wiarą
w dzieło zbawcze Chrystusa. Uświęcenie grzesznika
dokonuje się za pośrednictwem Chrystusa, który
objawił najpełniej na krzyżu miłość Boga. Poświęcenie
się, zadośćuczynienie Syna Bożego za grzechy ludzi na krzyżu jest sposobem pojednania każdego człowieka z Bogiem. Śmierć
Jezusa Chrystusa na krzyżu była najwłaściwszą odpowiedzią na spowodowaną przez
grzech śmierć ludzkości. Czyn Chrystusa jest
czynem pokuty, przebłagania: Jego to
ustanowił Bóg narzędziem przebłagania
przez wiarę mocą Jego krwi (Rz 3, 25).
Przyjęcie orędzia fatimskiego daje możliwość zgłębiania podstawowych prawd wiary
dotyczących odkupienia grzeszników
w Jezusie Chrystusie. Wezwanie do pokuty
wyrażone w Fatimie nie jest przejawem mściwości
Boga lub przejawem jakiejś gorszej idei Boga.
Posługując się osobą Maryi Dziewicy, Bóg wyraża
pragnienie a wręcz żądanie podjęcia ofiary i pokuty
tylko ze względu na swoją miłość wobec człowieka.
Zgodnie z Objawieniem, Bóg pragnie ofiary będącej
przejawem pokuty za grzechy. Inaczej istnieje
niebezpieczeństwo, że chrześcijanie będą przyjmować
tanią łaskę, która nie odpowiada wielkości i świętości
Boga, ale również godności człowieka. Pokuta
pozwala współuczestniczyć i przeżywać właściwie dar
miłosierdzia Bożego. Jedynie Chrystus odpokutował
grzech doskonale. Objawienia z Fatimy są szczególnym apelem do współczesnych chrześcijan o podjęcie
i przedłużanie pokuty Chrystusa zgodnie z prośbami
Matki Bożej.
Można zaryzykować tezę, że czym bardziej współ-

cześni chrześcijanie ulegają wpływowi sekularyzacji,
czym bardziej zanika wiara na kontynencie europejskim, tym bardziej orędzie z Fatimy w odniesieniu do
pokuty za grzechy staje się aktualne, tym bardziej
grzesznicy mogą znaleźć pomoc w orędownictwie
Niepokalanej. Przyjęcie apelu Matki Bożej wiąże się

z osobistym wysiłkiem podjęcia pokuty, która ma
w konsekwencji prowadzić do nawrócenia. Pokuta
chrześcijańska jest jednym z najważniejszych elementów życia chrześcijańskiego, choć dziś najbardziej
zaniedbanym i niedocenianym.
Jakub Kamiński OCD (Galilea 3/2017)

Nie jesteśmy jedynymi owcami
Chociaż w tym, że jednych darzymy większą, a innych
mniejszą sympatią, nie ma nic złego, to prawdziwy
problem zaczyna się wówczas, gdy siebie uważamy za
owce Dobrego Pasterza, innych natomiast, którzy są
daleko od Boga i Kościoła, traktujemy jak baranów,
którzy nic nie rozumieją. Chrystus uczy nas jednak, że
za każdego człowieka oddał swoje życie i każdego chce
przyprowadzić do swojej owczarni.
Bycie owcą Dobrego Pasterza jest nie lada wyzwaniem,
bo to nie tylko leżenie na zielonych pastwiskach Słowa
Bożego i przeżuwanie smacznej trawki sakramentów
świętych, ale przede wszystkim wytrwałe poddanie się
prowadzeniu przez Jezusa, który uczy, czym jest
prawdziwa miłość. Owca, która przylgnęła do Pasterza
nie boi się już więcej o własną skórę, lecz martwi się
tymi owcami, które opuściły stado.
Chrześcijanin to nie tylko ten, który jest potulną owcą,
lecz także ten, który naśladuje Dobrego Pasterza w Jego
trosce o jedność owczarni i przyprowadzenie do niej

zagubionych na ścieżkach świata. Głęboko przeżywana
wiara i prawdziwie żywa relacja z Chrystusem uzdalnia
chrześcijan do tego, by wychylili nos poza swoją
zagrodę i odważnie ruszyli na spotkanie ze światem,
który jest pełen niebezpieczeństw. Odwaga ta ma swoje
zakorzenienie w słowach Jezusa, który zapewnia: „Nie
zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich” (J 10,28-29).
Nie jesteśmy jedynymi owcami Dobrego Pasterza,
dlatego nigdy nie wolno nam spocząć i cieszyć się tym,
co mamy, skoro tak wiele owiec żyje bez Chrystusa
i biega samopas, ciesząc się chwilą obecną, lecz
narażając się na utratę życia wiecznego. Choć świat
może uważać nas za baranów, którzy oddali się w niewolę religii, to my, świadomi, że dopiero relacja
z Chrystusem daje prawdziwą wolność, mamy zrobić
wszystko, by „Słowo Pańskie rozszerzało się po całym
kraju” (Dz 13,49).
ks. Mateusz Tarczyński

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Zapraszamy dzieci na nabożeństwo majowe!!!

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY”
Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski
167. Czy Kościół partykularny jest katolicki?
Każdy Kościół partykularny jest katolicki (to jest
diecezja), złożony jest ze wspólnot chrześcijan, którzy
pozostają w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem, wyświęconym w sukcesji apostolskiej, i z Kościołem rzymskim, „który przewodniczy w miłości” (św.
Ignacy Antiocheński).
168. Kto należy do Kościoła katolickiego?
Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego w różny sposób
należą lub są do niej przyporządkowani wszyscy ludzie.
Do Kościoła katolickiego wcieleni są w pełni ci, którzy
mając Ducha Chrystusa, złączeni są więzami wyznania
wiary, sakramentów, kościelnego zwierzchnictwa oraz
komunii. Ludzie ochrzczeni, którzy nie urzeczywistniają
w pełni takiej katolickiej jedności, trwają w jakiejś, choć
niedoskonałej, wspólnocie z Kościołem katolickim.
169. Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do narodu
żydowskiego?
Kościół katolicki odkrywa swoją więź z narodem
żydowskim w fakcie, że Bóg wybrał ten naród przed
wszystkimi innymi do przyjęcia Jego Słowa. To do
narodu żydowskiego „należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej
i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również
jest Chrystus według ciała” (Rz 9,4-5). W odróżnieniu od
innych religii niechrześcijańskich wiara żydowska jest
już odpowiedzią na Objawienie Boże w Starym Przymierzu.
170. Jaka jest więź Kościoła katolickiego z religiami
niechrześcijańskimi?
Jest przede wszystkim więzią pochodzenia i wspólnego
celu rodzaju ludzkiego. Kościół katolicki uznaje, że to
wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w innych religiach pochodzi od Boga, jest promieniowaniem
Jego prawdy i może przygotować do przyjęcia Ewangelii
oraz skłonić do poszukiwania jedności rodzaju ludzkiego
w Kościele Chrystusa.
171. Co oznacza stwierdzenie: „Poza Kościołem nie ma
zbawienia"?
Oznacza, że całe zbawienie pochodzi od ChrystusaGłowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem. Nie mogą
zostać zbawieni tacy ludzie, którzy dobrze wiedząc, że
Kościół został założony przez Boga za pośrednictwem
Chrystusa jako konieczny do zbawienia, nie chcieliby ani
do niego wejść, ani w nim wytrwać. Ci natomiast, którzy
bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego
Kościoła, szczerym sercem szukają jednak Boga, a Jego
wolę poznaną przez nakaz sumienia starają się pod
wpływem łaski wypełniać w swoim postępowaniu, mogą
osiągnąć wieczne zbawienie.

172. Dlaczego Kościół ma obowiązek głosić Ewangelię
całemu światu?
Ponieważ Chrystus nakazał: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Ten mandat
misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w wiecznej
miłości Boga, który posłał swego Syna i swego Ducha,
ponieważ „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).
173. W jaki sposób Kościół jest misyjny?
Prowadzony przez Ducha Świętego, Kościół trwa i na
przestrzeni dziejów rozszerza posłannictwo samego
Chrystusa. Chrześcijanie winni przeto głosić Dobrą
Nowinę obwieszczoną przez Chrystusa, krocząc taką
samą drogą, gotowi do poświęcenia siebie aż do śmierci.

174. Dlaczego Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski ze względu na swoje źródło,
ponieważ został zbudowany na „fundamencie Apostołów” (Ef 2,20); ze względu na nauczanie, które jest takie
samo, co nauczanie Apostołów; ze względu na swoją
strukturę, ponieważ aż do powrotu Chrystusa - jest
nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów
dzięki tym, którzy są ich następcami, biskupami, w jedności z następcą Piotra.
175. Na czym polega misja Apostołów?
Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym
Ojca. Na początku swego posłania przywołał do siebie
spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami, czyniąc ich wybranymi świadkami swego
Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła.
Polecił im kontynuować Jego własną misję: „Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) i obiecał, że
pozostanie z nimi do skończenia świata.
176. Co to jest sukcesja apostolska?
Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament
święceń, misji i władzy Apostołów ich następcom,
biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje
w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania się
Królestwa Chrystusa po całej ziemi, wprowadza różne
formy apostolstwa.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 13 maja - Dzień Fatimski
7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 + ks. Teresa Osińska w m-c po pogrzebie
Wtorek, 14 maja - św. Macieja
7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 - uroczystość BIERZMOWANIA
Środa, 15 maja
7.30 + z rodzin Kosów, Chajów, Weinerów
18.00 + ks. Andrzej Rakowski
Czwartek, 16 maja - św. Andrzeja Boboli
7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 + Barbara Szostak - intencja od sąsiadów

Piątek, 17 maja
7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 + Jan w 10. rocznicę śmierci; rodzice: Felicja
i Edward oraz Józefa i Jan
Sobota, 18 maja
7.30 + ks. Andrzej Rakowski
18.00 + z rodzin Kuksinowiczów i Korzeniewskich
Niedziela, 19 maja
8.00 + Stanisław w 15. rocznicę śmierci; rodzice;
Zbigniew oraz +z rodziny Dag
10.00 - uroczystość I Komunii świętej
12.00 + rodzice: Marta i Józef Borzyszkowscy
18.30 + ks. Andrzej Rakowski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem, dziennikarzem, którego tematem będą objawienia Matki Bożej
w Gietrzwałdzie, odbędzie się dzisiaj o godz. 16.30
w domu parafialnym.

11. Spotkanie osób zapisanych na sierpniowy wyjazd
w góry w czwartek, o godz. 18.45 w domu parafialnym.

2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o 17.30,
w niedziele o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież,
dorosłych, całe rodziny na tę piękną modlitwę.

13. Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się
w najbliższa sobotę o godz. 10.00 w katedrze oliwskiej.
Pamiętajmy w modlitwie o kandydatach do kapłaństwa.

3. Jutro pierwszy w tym roku Dzień Fatimski. O godz.
17.30 nabożeństwo majowe, o 18.00 Msza Święta, a po
niej procesja i modlitwa różańcowa. Grupą odpowiedzialną za prowadzenie jest wspólnota młodzieżowa.

14. Uroczystość pierwszej Komunii świętej w przyszłą
niedzielę o godz. 10.00.

4. Ostatnie próby przed uroczystością przyjęcia
sakramentu bierzmowania przez młodzież, dzisiaj
i jutro o 19.30.
5. Spowiedź kandydatów do bierzmowania, świadków,
rodzin w poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00.
6. Sprzątanie kościoła oraz dekorowanie w poniedziałek
o godz. 19.30. Zapraszamy rodziców młodzieży
bierzmowanej.
7. Uroczystość sakramentu bierzmowania we wtorek
o 18.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Bądźmy
jako wspólnota wiary z naszą młodzieżą w tej ważnej
dla nich chwili. Szafarzem sakramentu będzie biskup
Wiesław Szlachetka.
8. Potrzebujących pomocy zapraszamy do biura
parafialnego w środę od 17.00 do 18.00, gdzie pełni
dyżur przedstawiciel „Caritasu”.
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
nieszporami o godz. 19.15,
10. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne”
w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.

12. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w piątek, o godz. 18.45 na plebanii.

15. Pierwsza spowiedź dzieci w sobotę o godz. 16.30.
Zachęcamy do sakramentu pokuty również rodziny
dzieci.
16. Sprzątanie kościoła
oraz dekorowanie przed
uroczystością komunijną
w sobotę, o godz. 8.00.
Prosimy o to rodziców
dzieci.
17. Taca przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowoinwestycyjne.
18. Parafia w Brzeźnie
organizuje pielgrzymkę
do Warszawy i na Lubelszczyznę. Szczegóły na
plakatach.
19. Rekolekcje dla mam samotnie wychowujących
dzieci odbędą się w dn. 24-26 maja w Matemblewie.
Szczegóły na plakatach.
W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: Wiesława
Krzyszczak, l. 77 z ul. Reja, Zygfryd Reszka, l. 88 z ul.
Marynarki Polskiej oraz Janusz Harasimowicz, l. 70
z ul. Okrąg. Polećmy ich miłosiernemu Bogu...

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

