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JESTEM TWÓJ, ZBAW MNIE! AMEN! - LEDNICA 2016

Kolejna Lednica już za rok, mamy nadzieję, że 4 czerwca niego: ,,Jestem Twój. Zbaw mnie!", wypowiedziane przez ojca
2016 roku znowu spotkamy się pod Bramą Rybą. Jana w homilii dzień przed swoją śmiercią podczas jubileuszu
Zacytowane słowa to fragment artykułu zamieszczonego święceń jednego z ojców benedyktynów, stanowiły motto
w parafialnym Tygodniku w czerwcu ubiegłego roku, po przewodnie tegorocznego spotkania.
Tej nocy ojciec Jan Góra patrząc na Lednicę mógł być
spotkaniu lednickim, w którym wzięła udział młodzież naszej
parafii. Wtedy jeszcze wszyscy zmęczeni nocnym czuwa- w niebie szczęśliwy. Wraz z jego odejściem nic się nie skońniem i żarem promieni czerwcowego słońca, mieli w pamięci czyło, ponieważ to Boże dzieło zapoczątkowane dwadzieścia
świeże wspomnienia, przeplatane dźwiękiem lednickich pieśni lat temu cały czas trwa. Następcy pierwszego lednickiego
i widokiem tysięcy młodych obecnych podczas Eucharystii. duszpasterza, dominikanie ojcowie Wojciech Prus i Maciej
Pewnie w sercu niejednego uczestnika pojawiła się odrobina Soszyński, wraz z całą Wspólnotą Lednica 2000 zadbali, aby
tęsknoty, że kolejne lednickie spotkanie dobiegło końca, tegoroczne spotkanie było równie piękne jak poprzednie.
Podobnie jak ojciec Jan pokazali nam jak bardzo na nas czekali
a następne dopiero za rok...
Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak przyszłe dwudzieste i niejednokrotnie powtarzali cudowne, czułe słowa: ,,Kochani,
spotkanie będzie wyglądało, czy uda nam się znowu tam jesteście bardzo kochani!".
być. Jednak dzięki Bogu nasze ubiegłoroczne nadzieje się Lednica spełniła swoje zadanie, wszytko było tak jak powinno,
spełniły, ponieważ i tym razem wspólnie wybraliśmy się na gdy nadeszła chwila na modlitwę i adorację Najświętszego
Pola Lednickie. Wyruszyliśmy w sobotę wczesnym rankiem, Sakramentu, to tłumy młodych w skupieniu się modliły, kiedy
w związku z tym dla niektórych podróż była chwilą wytchnie- był czas na radosne uwielbienie Pana Boga, to wszyscy śpienia i odpoczynku po nocnych naukach do egzaminów, czy wali i tańczyli. Jak co roku, nie zabrakło kolejnego pięknego
załatwianiu zaległych spraw, dla innych czas spędzony w doświadczenia, a mianowicie lednickiej spowiedzi, widać było
autokarze upłynął na rozmowach i radosnym śpiewaniu. jak przed polowymi konfesjonałami ustawiały się kolejki.
Nasz wyjazd przypadł we Wspomnienie Niepokalanego Następnie tłumy młodzieży uczestniczyły we Mszy Świętej
Serca Najświętszej Maryi Panny, dlatego wszyscy i przyjęły Pana Jezusa, a potem wysłuchały przesłania papieża
zaśpiewaliśmy Godzinki, a później odmówiliśmy Różaniec Franciszka, który wszystkich pobłogosławił i zachęcał, aby
codziennie w Duchu Świętym powtarzać Bogu: ,,Amen.
powierzając naszą podróż i całe spotkanie Matce Bożej.
Gdy dotarliśmy na miejsce wszystko wydawało się być takie Niech tak się stanie". Dwudzieste spotkanie młodzieży na
jak zawsze: tłum młodzieży czekający na swoją kolej po odbiór Polach Lednickich zakończyło przejście przez Bramę Rybę,
tegorocznych lednickich symboli, to znaczy Pisma Świętego w symbolicznym geście wyboru Jezusa Chrystusa.
Nowego Testamentu, krzyża i świecy, Brama Ryba nie zmie- Lednica 2016 już za nami, kolejna już za rok... Tymczasem
niająca od lat swojego położenia, a także całe pole przy- czeka na nas następne wyzwanie, ponieważ przygotowujemy
gotowane w taki sam sposób. Jednak jeszcze rok temu się do kolejnego chrześcijańskiego spotkania i coraz bardziej
niedaleko ośrodka lednickiego i skały Jana Pawła II miejsce patrzymy w kierunku Krakowa. Prymas Polski Wojciech
było puste. Dzisiaj już tak nie jest, ponieważ znajduje się tam Polak przyznał, że ,,Lednica to przystanek na drodze do Świausłany białymi różami grób zmarłego w grudniu dominikanina towych Dni Młodzieży", dlatego mamy nadzieję, że
ojca Jana Góry - twórcy spotkań lednickich. Nie było łatwo doświadczenia spod Bramy Ryby nie pozostaną bezowocne i
stanąć w tym miejscu, przestać się łudzić i w końcu naprawdę w lipcu razem z młodymi pielgrzymami z całego świata
uwierzyć, że już nigdy nie usłyszymy tych pokrzepiających zaśpiewamy Bogu nasze radosne ,,Amen".
Barbara Majkowska
słów: ,,Bardzo Was kocham", nie spojrzymy w te szczere
i pełne miłości oczy przechodząc przez lednicką bramę.
Nie było łatwo oglądać na telebimach wspomnień
o pierwszym lednickim duszpasterzu, słuchać słów,
które wypowiedział podczas ostatnich spotkań, patrzeć
jak w procesji młodzież trzyma płótno z jego wizerunkiem i napisem: ,,Dziękujemy", śpiewać napisanej
przez ojca Jana pieśni ,,Abba Ojcze" i wreszcie
wspominać jak jeszcze kilka lat temu mówił, że w 2016
roku z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski razem
wyśpiewamy radosne ,,Amen!". To słowo i dodane do BIERZMOWANIE 2016

O Człowieku

Kiedy Apostołowie po raz pierwszy spotykali Jezusa,
jeszcze nie wiedzieli, że jest Bogiem. Ci, którzy porzucili
wszystko i poszli za Nim, czuli, że jest On kimś wyjątkowym: Mesjaszem, jak przekonywał swego brata
Szymona Piotra Andrzej, czy Tym, "o którym pisał Mojżesz
w Prawie i Prorocy", jak relacjonował Filip Natanaelowi.
Musiało jednak minąć dużo czasu, zanim zrozumieli, na
czym polega boskość Jezusa.
Oni znali Go przede wszystkim jako Człowieka. I takim
też przedstawiają Go Ewangelie: ludzkim w całej rozciągłości. W zdarzeniach opisanych przez Ewangelistów Syn
cieśli zachowuje się bardzo zwyczajnie: rozmawia, przytula,
uśmiecha się, spogląda z miłością, wybucha gniewem,
odczuwa głód i zmęczenie, ma przyjaciół, bywa na ucztach.
Modli się nocami, a potem, strudzony, zasypia w łodzi.
Wyglądem i ubiorem też z pewnością nie wyróżniał się
spośród innych żydowskich mężczyzn żyjących w tamtych
czasach. Może nawet z twarzy przypominał swoją Matkę
lub Jej przodków.
Jestem przekonana, że takim Go najpierw pokochali
Apostołowie: bardzo bliskim Człowiekiem. I chociaż szybko zyskał sławę jako wyjątkowy mówca i cudotwórca, to
ja czuję, w głębi serca, że dla nich był przede wszystkim
jednym z nich, kimś, kto ich doskonale rozumiał i z kim
bardzo się przyjaźnili, tak po ludzku. Jezus i Jego uczniowie
spędzili ze sobą wiele czasu: przez trzy lata byli ciągle
razem. Musieli więc bardzo dobrze się znać, ze zwykłych,
codziennych czynności. Na pewno też często i długo ze
sobą rozmawiali.
Mesjasz, Syn Boży, z pewnością kojarzył się uczniom
z konkretną postacią, tonem głosu, sposobem zachowania.

Myśląc czy mówiąc o Nim, musieli mieć przed oczami
Jego osobę i wspólnie spędzone chwile.
Takim też i ja pragnę Go odkrywać, czytając Ewangelię,
czy podróżując po Ziemi Świętej - Jego ziemi. Bardzo chcę
zrozumieć, co znaczy Jego "Ja Jestem". Bóg przecież nie
jest abstrakcją, ale kimś bardzo konkretnym i realnym.
Kimś, kogo można poznać, do kogo można się zbliżyć.
Zaprzyjaźnić się i pokochać. Bez kogo, po pewnym czasie
znajomości, nie można już sobie wyobrazić życia.
Moje opowiadania były właśnie takim poszukiwaniem:
Jezusa, mego Pana i Mistrza. Czasem zazdroszczę świętemu Janowi, że mógł sobie tak po prostu, kiedy chciał,
oprzeć głowę na Jego piersi. Że był Jego umiłowanym
uczniem. Bardzo chciałam, żeby moje pisanie przybliżyło
- choć trochę - mnie i czytelników do takiej właśnie relacji
z Mistrzem: głębokiej i zażyłej. I by umocniło nadzieję, że
kiedyś nareszcie spotkamy się w niebie, twarzą w twarz,
jak "starzy znajomi".
Asia Czech

Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas do rozważenia
tematu przebaczenia z powodu miłości, która wypełnia
wszelkie Prawo.
Pierwsze czytanie ukazuje króla Dawida, który dzięki
prorokowi Natanowi widzi swój grzech: cudzołóstwo
i morderstwo, z konsekwencjami na dalsze pokolenia.
Przerażony swoimi czynami Dawid przypomina sobie
o dobroci Boga. Zresztą Natan mówi mu słowo Pana,
że zawsze błogosławił Dawidowi i dawał mu wszystko
o co ten prosił Boga. Na miłość Stwórcy król odpowiedział
grzechem. Kiedy to zobaczył żałował. Pan przebaczył mu
jego grzech, ale konsekwencje pozostały. Widać więc,
że żal z miłości spotyka się z Bożym przebaczeniem: "Pan
odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz" (w. 13).
Psalm pokazuje stan duszy króla (według tradycji
większość psalmów jest jego autorstwa). Można wczuć
się w to przeżywanie uwolnienia, przypominając sobie
darowanie własnych grzechów: spada znany z powiedzenia
"kamień z serca". Jaka jest droga do zasmakowania
życiodajnego przebaczenia? - Wyznanie grzechów:
"Rzekłem: 'Wyznaję mą nieprawość Panu', a Ty darowałeś
niegodziwość mego grzechu" (w. 5).

Drugie czytanie pokazuje, że Prawo nie daje usprawiedliwienia. Można bowiem skrzętnie przestrzegać
wszystkich przepisów, na zewnątrz będąc wspaniałym
i poprawnym, choć może to nie mieć nic wspólnego
z miłością. Podobnie jak wykonywanie praktyk religijnych
takich jak: modlitwa, chodzenie do kościoła, posty, itp. Jeśli
nie są powodowane miłością do Boga, to nie dają większego pożytku duchowego. Co więc jest lepsze od Prawa?
- Miłość objawiona w Jezusie Chrystusie. On doskonale
wypełnił Prawo przez to, że miłował do końca.
Stawszy się człowiekiem był do nas podobny we
wszystkim, oprócz grzechu. Na krzyżu także modlił się za
swoich morderców. Jako Bóg - Jezus był miłością, jako
Człowiek - doskonale podporządkował się tej miłości
i według niej żył. Ludzka natura w Chrystusie doskonale
wypełniła Prawo Boże. Tak też postępował św. Paweł,
dlatego pisze: "Razem z Chrystusem zostałem przybity do
Krzyża" (w. 19). Prawo bowiem zawsze znajdzie jakiś
"paragraf" przeciwko człowiekowi - nie ma takiego
człowieka, który by wypełnił Prawo - zawsze gdzieś,
choćby w drobnej sprawie, zdarzy się potknięcie. Dopóki
się żyje, podlega się prawu. Zaś umarłych Prawo nie

Światło Słowa - przebaczenie

obowiązuje. Co więc zrobić, żeby wyzwolić się z mocy
oskarżającego Prawa? - Umrzeć z Chrystusem i narodzić
się na nowo w Duchu Świętym - Duchu Miłości, gdyż
"doskonałym wypełnieniem Prawa jest miłość" (Rz 13,10).
Takie narodziny przeżywamy w chrzcie świętym. Skoro
więc umarłem "dla Prawa" przez Prawo rodzące grzech,
to zostałem zanurzony w śmierć Chrystusa. I w Jego
śmierci z miłości znajduję wypełnienie Prawa i kres mojej
męczarni. Odtąd żyję już nie ja-w-Prawie, lecz żyje we
mnie Chrystus ze swoją miłością (Duchem Świętym),
wyzwalającą mnie z mocy grzechu i Prawa.
Chrystus jest więc podobny do lodołamacza, który bierze
na siebie wysiłek pokruszenia skorupy zatrzymującej statki
w miejscu. Podążając za Nim płynę po wodzie - wolny od
skostnienia lodowego.
Dzisiejsza Ewangelia jest kwintesencją tych Bożych myśli.
Każde słowo Jezusa jest tu ważne i każde jest jednocześnie
myślą Bożą. Faryzeusz Szymon jest tu przedstawicielem
Prawa, które osądza kobietę grzeszną. Nie widzi w niej
niczego poza winą. Takie jest Prawo, które nie uwzględnia
miłości: rachunki się zgadzają - suma uczynków daje wynik
skazujący na potępienie. Jezus natomiast jest tym samym
Prawem Bożym, ale nie zaniedbał w sobie aspektu miłości.
Ludzie bowiem, obdarowani Przykazaniami Bożymi,
szybko je pomnożyli i z miłosnej woli Boga, zapisanej
w Dekalogu, zrobili jarzmo nie do uniesienia. Sprawiedliwość względem Prawa nie czyni z nas bowiem Synów
Bożych, lecz tylko niewolników wypełniających polecenia.
To miłość do Prawodawcy - kochanego Ojca Niebieskiego,
jest warunkiem usprawiedliwienia (wypełnienia Prawa).
Sami nie umiemy kochać Ojca doskonale, dlatego uciekamy

się do Tego, który to potrafi: do Jedynego Sprawiedliwego
- Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Włączamy się w doskonały nurt Jego miłości do Ojca (czyli w Ducha Świętego)
i z tym nurtem jesteśmy zanoszeni, wysłuchiwani i kochani.
Jak tego dokonać? - Nie ma prostszych słów i tak bardzo
bezpośrednich jak te kończące dzisiejszą Ewangelię.
Opisują one wspólnotę wokół Chrystusa: Dwunastu
i kobiety, które doświadczyły miłości Jezusa, powodującej
ich miłość w konkretnych uczynkach - utrzymaniu
materialnym i posłudze nie tylko Jezusowi (ich wdzięczność
była zrozumiała), ale i Jego uczniom ("nadprogramowym"
towarzyszom łaski Bożej). To właśnie otwarte serca kobiet
są stawiane jako wzory do naśladowania. Cała ta
wspólnota uczniów wokół Mistrza mogła dzięki nim głosić
i nauczać Ewangelii o królestwie Bożym.
Chodzi więc o to, żeby ukochać Chrystusa i dać się porwać
Jego miłości przebaczającej, ożywiającej i inspirującej do
rozdawania miłości. Do tego trzeba umrzeć dla swojego
grzechu i narodzić się w Duchu Świętym - Dawcy
prawdziwego życia: "Odpuszczone są jej liczne grzechy
[czyli: weszła do wspólnoty z Bogiem], ponieważ bardzo
umiłowała [przyjęła styl życia Ducha Świętego]" (Łk 7,47).
Kto bardzo miłuje Jezusa, temu jest odpuszczone. Nie ma
tu słowa o formalizmie wypełniania prawa. Tak naprawdę
miłując nie zważa się na przykazania, bo ich wypełnianie
jest jakby "przy okazji": Z miłości będę miał Boga na
pierwszym miejscu; z miłości będę dbał o Jego Imię; z miłości
będę świętował; z miłości czcił rodziców, itd. Wtedy
skupiamy się na Osobie Boga, a nie na Jego poleceniach
- i to jest obraz wspólnoty dzieci i ojca, jak bardzo różnej od
wspólnoty niewolników i pana.
ks. Krystian Wilczyński

NAWIĘKSZY KONFESJONAŁ ŚWIATA
ŚDM WE WŁOSZECH - RZYM 2000

Po poprzednich Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu,
u progu Nowego Tysiąclecia w 2000 roku kolejne dni
młodych nie mogły się odbyć nigdzie indziej, jak tylko
w Rzymie. Jan Paweł II jako temat spotkania wybrał słowa
z Ewangelii Św. Jana: A Słowo stało się Ciałem i
zamieszkało między nami. Papież nazwał przybyłych
pielgrzymów stróżami poranka czuwającymi o świcie
Trzeciego Tysiąclecia i powtarzał, że nie można świadczyć
o swojej wierze będąc oderwanym od jej korzeni.
Sam papież przed bazyliką na Lateranie złożył
przed uczestnikami świadectwo osobistej wiary.
Uczestnicy rzymskiego spotkania przemierzali
włoską stolicę śladami pierwszych chrześcijan.
Nie mogło zabraknąć pielgrzymki do grobu
Św. Piotra i spowiedzi na Circo Massimo, gdzie
chrześcijanie pierwszych wieków ginęli za wiarę.
To miejsce stało się największym konfesjonałem świata. Prasa włoska pisała, że codziennie
tłum 25 tysięcy młodych spowiada się na Circo
Massimo. Tak naprawdę było to dziennie 25 tysięcy
spotkań młodych, którzy przychodzili do Jezusa Chrystusa
ze swoimi problemami i zmartwieniami, a doświadczali
Jego Miłosierdzia i bliskości.

Papież uczył młodych, że mają stać się apostołami pokoju
i prosił, aby nie rezygnowali z walki o siebie, mówili ,,tak"
Chrystusowi i wszystkim swoim ideałom. W katechezie
o Słowie, które stało się Ciałem, podkreślał, że jest ono
dziś obecne podczas Mszy Świętej. Uczył, że Eucharystia
jest sakramentem obecności Chrystusa, który daje nam
siebie, ponieważ kocha każdego z nas w sposób osobisty
i jedyny w naszej codzienności, gdy jest radośnie, ale także,
a nawet przede wszystkim, daje usłyszeć swój
głos, gdy jest smutno i źle. Ta papieska katecheza wprowadziła uczestników, na wzór
jerozolimskiego Wieczernika, do laboratorium wiary, gdzie poprzez doświadczenie
niedowiarstwa Tomasza wszyscy wyznali,
że potrzebują bezpośredniego spotkania
z Jezusem Chrystusem. W efekcie spotkanie
rzymskie pozwoliło młodym doświadczyć
jeszcze głębszego wyznania prawdy o Bogu.
Papież przypomniał także młodym, że Światowe Dni
Młodzieży są tylko etapem ich drogi, którą dalej trzeba iść
i nie zatrzymywać się, co więcej po powrocie każdy zostaje
wezwany, aby jeszcze bardziej zżyć się z Ewangelią.
Barbara Majkowska

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 12 czerwca 2016 r.; 8.00 - Małgorzata i Dariusz z okazji 30-tej rocznicy ślubu; 10.00 + Antoni w dniu imienin,
+ z rodziny; 12.00 - Justyna i Zbigniew Dróżka z okazji 25-tej rocznicy ślubu, o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej
rodziny; 18.30 + Czesława (k) i Edmund Szczerba, + Marian i Bogumił Zaborowscy
Poniedziałek, 13 czerwca - Świętego Antoniego - Dzień Fatimski
7.30 + rodzice: Mieczysława (k) i Stanisław, + teściowie: Helena i Adam
18.00 - dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lidii, Marii, Leszka oraz rodziny
Wtorek, 14 czerwca - Błogosławionego Michała Kozala
7.30 + Bolesław w 20. rocznicę śmierci; 18.00 + Danuta Fifielska i Witold Sobecki - int. od pracowników SP69
Środa, 15 czerwca - Błogosławionej Jolanty
7.30 - w pewnej intencji; 18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Krystyny i Genowefy
Czwartek, 16 czerwca; 7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Andrzej, Irena, Anna
Piątek, 17 czerwca - Świętego Alberta; 7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Gerda Dargacz
Sobota, 18 czerwca - święcenia diakonatu; 7.30 + Stanisław Włodarczyk; 18.00 + Halina Kowalska w m-c po pogrzebie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
2. Jutro, 13 czerwca, kolejny wieczór fatimski w naszej parafii. O godz. 18.00 Msza Święta, następnie modlitwa
różańcowa oraz procesja wokół kościoła. Nabożeństwo zakończymy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Grupą
odpowiedzialną za prowadzenie jest w tym miesiącu wtorkowa grupa modlitewna.
3. Spotkanie tej wspólnoty we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.
4. W czwartek po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami.
5. Grupa 20 osób ze wspólnoty młodzieżowej naszej parafii przygotowuje się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie. Ze względu na wysokie koszty organizacyjne zwracamy się do naszych parafian z prośbą o wsparcie.
Dzisiaj młodzież zbiera ofiary na ten cel przy wyjściu z kościoła.
6. Festyn parafialny odbędzie się w przyszłą niedzielę na placu przykościelnym. Rozpoczniemy o godz. 13.00 grochówką,
na którą z okazji zbliżających się imienin Jana i Piotra, zapraszamy my kapłani. W programie festynu m.in.: loteria
fantowa, konkursy, tańce lednickie, malowanie twarzy. Na zakończenie, ok. godz. 15.00, na boisku szkolnym zostanie
rozegrany mecz Kawalerowie kontra Żonaci. Dlatego prosimy o zgłaszanie się parafian do obu drużyn poprzez prezesa
Liturgicznej Służby Ołtarza Jacka Kupca lub do kapłanów. Zgłoszenia do piątku. Prosimy również o przynoszenie
fantów, które posłużą do przygotowania loterii. Można je składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Prosimy również
o ciasto, które można przynosić do kuchni. Głównym
organizatorem festynu jest wspólnota młodzieżowa.
7. Gdańskie Seminarium Duchowne przyjmuje kandydatów
na studia. Modląc się o powołania, zachęcamy młodzieńców
do rozważenia drogi życia w kapłaństwie. Zasady przyjmowania do seminarium są wywieszone w gablotach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
8. Uroczystość święceń diakonatu odbędzie się w sobotę,
18 czerwca o godz. 10.00 w kościele Świętej Trójcy w Gdyni
Dąbrowie. Pamiętajmy o kandydatach do święceń w naszych
codziennych modlitwach.
9. Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w przyszłą niedzielę
19 czerwca. Rozpoczęcie przy pomniku poległych stoczniowców o godz. 14.30.
10. Na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 523 zł.
11. W przyszłą niedzielę kolekta na cele remontowo
-inwestycyjne.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
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

