TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
32. NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 listopada 2017 roku (nr 95)
Pierwsze czytanie: Mdr 6,12-16; Drugie czytanie: 1 Tes 4,13-18; Ewangelia: Mt 25,1-13.

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA KÓZKÓWNA
PATRONKA CZYSTYCH SERC
18 listopada wspominamy w Kościele błogosławioną
Karolinę Kózkównę, której historię życia mogliśmy poznać
także w dwóch filmach Karolina i Zerwany kłos.
Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi WałRuda niedaleko Tarnowa. Wychowywała się w wielodzietnej rodzinie, miała bowiem dziesięcioro rodzeństwa.
Dom Kózków był przepełniony prawdziwą miłością i żywą
wiarą w Boga. Nigdy nie brakowało wspólnej modlitwy,
śpiewania Godzinek, uczestnictwa we Mszy świętej i przyjmowania sakramentów. Dom, w którym wychowywała
się Karolina, był otwarty na Pana Boga, ale także na innych
ludzi. Stał się miejscem wspólnych modlitw i lektury Pisma
Świętego z sąsiednimi rodzinami. To wszystko sprawiło,
że w życiu Karoliny pierwsze miejsce zajmował Pan Bóg,
a duchowość dziewczyny przynosiła piękne owoce. Bardzo
kochała również swoich bliskich, pomagała rodzicom oraz
opiekowała się rodzeństwem. W szkole uczyła się wzorowo, wyróżniała ją pracowitość i sumienność. Ważną rolę

w życiu Karoliny odegrał jej wuj, któremu pomagała
w prowadzeniu biblioteki, gdzie spotykali się ludzie między
innymi dyskutujący na ważne tematy, śpiewający religijne
pieśni i deklamujący utwory poetyckie. Karolina potrafiła
dzielić się swoją wiarą ze wszystkimi, ponieważ gdy tylko
mogła, to mówiła rodzeństwu i innym dzieciom o Bogu
i odmawiała z nimi różaniec. Angażowała się także w życie
parafialne, pielgrzymowała na odpusty do okolicznych
parafii. Cechowała ją wielka wrażliwość, nigdy nie potrafiła
przejść obojętnie wobec krzywdy drugiego człowieka.
Jej piękne i skromne życie zostało okrutnie przerwane.
Zginęła mając zaledwie szesnaście lat, 18 listopada 1914
roku, na początku I wojny światowej. Tego dnia do domu
Kózków pod nieobecność matki wtargnął rosyjski żołnierz.
Przemocą uprowadził Karolinę i w lesie zamordował, gdy
walczyła w obronie czystości. Pogrzeb dziewczyny odbył
się 6 grudnia, na który przyszło bardzo dużo osób,
widzących w niej męczennicę. 10 czerwca 1987 roku, przez
Jana Pawła II, została ogłoszona błogosławioną. Karolina,
mimo że żyła bardzo krótko, dała świadectwo po prostu pięknego i odważnego życia
poświęconego Bogu. Dzisiaj jest patronką
Katolickiego Stowa-rzyszenia Młodzieży
i Ruchu Czystych Serc. Na koniec przywołajmy słowa zaczerpnięte z Liturgii Godzin
związane z Błogosławioną:
Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem swego męstwa;
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.

ŚWIATŁO SŁOWA
Dużo tej niedzieli pierwiastków kobiecych w Bożym
słowie. Ilekroć Bóg chce przekazać jakąś ważną prawdę,
posługuje się obrazami, a skoro kobieta jest pięknym
dopełnieniem stworzenia, to znaczy, że dzisiaj chodzi Bogu
o najpiękniejsze prawdy dotyczące Jego łączności
z człowiekiem.
Pierwsze czytanie pokazuje Mądrość Bożą jako piękną,
ponętną i zachęcającą do obcowania ze sobą kobietę.
Próżno tu mówić o grzechu. Ta łączność, do głębi intymna,
jest najczystszą z możliwych i najpełniejszą relacją miłości
Boga z człowiekiem. Mądrość Boża objawia swoje piękno,
jest obecna przy próbujących ją posiąść, sama przychodzi,
wdzięczy się i wabi swym uśmiechem tych, którzy pragną
ją poznać. A poznanie w Biblii oznacza wejście w relację

Barbara Majkowska

na podobieństwo zbliżenia mężczyzny i kobiety - stanie
się jednym. Człowiek szczerze szukający mądrości jest
jak zakochany oblubieniec, który poza ukochaną świata
nie widzi. Już samo szukanie Mądrości Bożej jest wejściem
w relację z Bogiem. On sam kieruje tym spotkaniem i całym procesem poznania: modlitwą, przeżyciami, słowami,
relacjami.
Mądrość, to pewne uporządkowanie - przemyślany zespół
działań mających przynieść dobre efekty. Jednym z symboli mądrość jest oliwa. To klucz do zrozumienia przypowieści o mądrych i głupich pannach. Jezus na innym miejscu
Ewangelii według św. Mateusza mówi: "Tak niech świeci
wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". Znamy

też powiedzenie, że zapalonego światła nie stawia się pod
stołem, ani pod korcem, lecz na widoku. Lampa oliwna
musi mieć paliwo. To obraz każdego z nas: żeby świecić
musimy mieć paliwo - żeby świecić światłem Bożym musimy mieć paliwo Boże - żeby świecić światłością świata
(Jezusem) musimy mieć Mądrość Bożą. Nie da się jej
kupić, nie da się jej zdobyć nieuczciwie i przypadkowo.
To dar Ducha Świętego - trzeba o niego prosić, a otrzymawszy go, trzeba zrobić zapasy.
Biblijnym pannom oliwa była potrzebna, nie tylko, żeby
zobaczyć oblubieńca, ale także żeby same mogły być dla
Niego widoczne. W naszym przypadku Mądrość Boża
służy temu samemu: żeby rozpoznać Chrystusa i żeby On
nas dostrzegł. Mądrość to coś zupełnie innego niż wiedza,
choć wiedza często do mądrości prowadzi. Człowiek
posiadający pewną wiedzę, może z niej mądrze korzystać.
Ktoś, kto wie, ale nie korzysta z tej wiedzy jest głupim.
Panny głupie wiedziały, że jak zabraknie oliwy lampy
zgasną. Gdyby nie wiedziały, nie miałyby winy. Tę oczywistą prawdę zataiły przed samymi sobą i postąpiły wbrew
wiedzy - głupio. Pan młody może nawet je znał, ale na
pewno nie chciał mieć do czynienia z głupimi.
W tych dniach Jezus daje nam dar Ducha Świętego - dar
Mądrości, który za swój przedmiot ma życie wieczne.
Myślimy o umieraniu, o umarłych, rozpamiętujemy bli-

skich, zastanawiamy się jak to będzie i ile nam zostało
czasu. Mądrość Boża poucza nas, że to sprawy poboczne,
że wszyscy zmartwychwstaniemy - że zostaniemy porwani
w obłoki, jak pisze św. Paweł - i że będziemy przebywać
tam z Chrystusem. Mamy zatem wiedzę o przyszłych losach ludzi prawdziwie wierzących. Korzystajmy z tej
wiedzy żyjąc dla tego momentu porwania w obłoki i nie
bądźmy głupi z powodu lekceważenia. Niech wszystkie
nasze działania i zamysły służą temu radosnemu spotkaniu.
ks. Krystian Wilczyński

Faryzeusze
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy
to, czego Jezus dokonał [wskrzesił Łazarza], uwierzyło
w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów
i donieśli im, co Jezus uczynił. Tego więc dnia
postanowili Go zabić. (J 11,45-46;53)
W sporze między Jezusem a faryzeuszami nie chodzi
o to, że przedstawiciele tej grupy byli szczególnie złymi
ludźmi. Być może nie byli wcale gorsi od tych, którzy
chodzili za Nauczycielem i słuchali Jego słów. Przecież
przestrzegali ściśle Prawa i to zapewne chroniło ich przed
popełnianiem poważniejszych wykroczeń. Raczej więc nie
ze względu na rozmiar ich winy Jezus tak często ich
potępiał.
Tu chodzi o coś innego. O strach. Faryzeusze bali się
Jezusa, bo widzieli, że On ich się nie boi. Nie mieli nad
Nim kontroli, nie byli w stanie zabronić Mu czegokolwiek,
więc nie wiedzieli, czego się po Nim spodziewać. Obawiali
się, że przyszedł po to, by im samym zaszkodzić. Jezus
otwarcie ich krytykował, więc
przypuszczali, że będzie chciał
podburzyć swoich zwolenników
i pozbawić ich zajmowanej
pozycji społecznej, albo że
Rzymianie uznają Jego działalność za bunt, a wtedy oni,
faryzeusze, też na tym ucierpią.
Bali się o siebie.
Być może też kryli w sobie
jakieś poczucie winy. Skoro tak
skrupulatnie przestrzegali

przepisów, to musieli być perfekcjonistami - z natury lub
z przyzwyczajenia. A jak perfekcjonista popełni nawet
drobny błąd, to w jego własnym umyśle często urasta on
do ogromnych rozmiarów i nie daje o sobie zapomnieć.
Może więc czuli się winni, słusznie lub niesłusznie,
a czystość i prostolinijność Jezusa budziła w nich
przerażenie.
Starali się w Nim znaleźć winę, by choć po części usprawiedliwić ich własną niedoskonałość. Nie, że Jezus tego
od nich wymagał, by byli doskonali i nieskazitelni: sami
sobie w głowach stworzyli taki obraz rzeczywistości, z podziałem tylko na dobrych i złych. A oni tymi złymi nie chcieli
być.
Zaczęli więc Go śledzić. Potem wystawiać na próbę.
Potem oskarżać. A potem postanowili Go zabić. Wszystko
ze strachu, o samych siebie. Może gdyby odpowiednio
wcześnie przyznali się przed sobą, że jednak pomylili się
co do Jezusa, że On jest kimś zupełnie innym niż się tego
obawiali, mogliby się jeszcze wycofać. Ale z drogi strachu,
niesłusznych oskarżeń i kłamstwa trudno jest zawrócić.
W końcu zabrnęli tak daleko, że
nawet jeśli zdawali sobie
sprawę, że nie mają racji, to już
nie mieli odwrotu: za dużo trzeba
by było odkręcać, wyjaśniać,
przepraszać. Tak może myśleli,
bo przecież Chrystus taki nie
jest: On w jednej chwili
odpuszcza grzechy i już nigdy do
nich nie wraca.

Dlatego Jezus tak często powtarza swoim uczniom: "Nie
bójcie się!". To bardzo ważne, żeby się nie bać. Strach
podpowiada najróżniejsze irracjonalne rzeczy, które często
okazują się nieodwracalne. Szatan nie ma nad nami władzy,
by nas zmusić do robienia złych rzeczy. Ale umie rozniecać
w nas lęk, i to jego potężna broń. Dlatego Jezus niestrudzenie powtarza: "Nie bój się!". W Nim samym nie ma ani
cienia strachu. Nawet w Ogrójcu, kiedy wie doskonale,
co Go za chwilę czeka, nie boi się, nie wpada w panikę,

tylko modli się usilnie do Ojca. Ani na chwilę nie przestaje
być sobą, Mesjaszem, który przyszedł, aby dać zbawienie
światu.
A gdyby tak, na próbę, postanowić sobie: nie będę się
bać. Spróbować chociaż jeden dzień nie przejmować się
tym co zwykle, nie zamartwiać się na zapas, nie wyobrażać
sobie, co złego może się wydarzyć. Gdyby tak zawierzyć
Jezusowi, że On cały czas nade mną czuwa? Może warto
spróbować?
Joanna Czech

MĘŻCZYŹNI OBLEGLI JASNĄ GÓRĘ
W sobotę 4 listopada, w sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej miało miejsce niezwykłe wydarzenie
- po raz pierwszy odbyło się tam ogólnonarodowe spotkanie
mężczyzn. Na Jasnej Górze stawiło się tego dnia ok. 5 tysięcy panów, w tym grupa kilkunastu osób z naszej parafii,
która wyjechała autokarem z Gdańska już o godzinie
2 w nocy, aby na rano dotrzeć do bazyliki Ojców Paulinów.
Organizatorami spotkania były kościelne wspólnoty
skupiające się na rozwoju męskiej duchowości - pośród
nich trójmiejskie Bractwo Św. Pawła, które spotyka się
m.in. w parafii na Przymorzu (tzw. "Okrąglaku") oraz na
Chełmie.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego świadectwa gościa
specjalnego - abp. Zbigniewa Stankiewicza, biskupa Rygi,
Łotysza o polskich korzeniach. Kapłan opowiedział jak
w młodości odrzucił Chrystusa i uważał, że chrześcijaństwo
jest tylko dla starszych pań. Jednak pewnego razu na swojej
drodze spotkał rówieśnika - silnego mężczyznę - który
zaproponował, żeby na swojego mistrza wybrał Jezusa.
Po nim głos zabrał prof. Mieczysław Guzewicz, teolog,
konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.
Rozpoczął on od stwierdzenia, że już od lat mamy do
czynienia z kryzysem męskości. Prelegent wiąże ten kryzys
zwłaszcza z ideami feminizmu i gender, chcącymi
wykorzenić męskość i kobiecość, jako wytwory kultury.
A tymczasem w Księdze Rodzaju czytamy "stworzył
mężczyznę i niewiastę", zatem różnorodność płci była
Bożym zamysłem. Prof. Guzewicz zachwycał się właśnie
pięknem tej różnorodności. Jedna płeć ma to, czego nie
ma druga i dlatego wzajemnie się one dopełniają.
A wspomniane ideologie próbują ten porządek zburzyć.
Prelegent śmiało przyznał też, że kocha Jezusa, bo może
z nim porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną i zawsze
się rozumieją. Zachęcał panów, by pytać
Jezusa co jest zgodne z Jego wolą, i to we
wszystkich sprawach, np. konsultować z nim
biznesplany, kupno nowego samochodu itp.
Ponadto podkreślał wartość codziennej
modlitwy małżeńskiej, za którą odpowiedzialny jest mąż - każdy dzień bez takiej
modlitwy to punkt dla szatana. Gdy dzieci
będą widzieć taką modlitwę od najmłodszych lat, otrzymają mocny fundament
wiary.
Kolejnym mówcą był Jacek Pulikowski,
specjalista od relacji rodzinnych. Skupił się
on na zagadnieniu szczęścia. Według niego

szczęście można osiągnąć m.in. w relacjach, do których
człowiek jest stworzony - a zwłaszcza do miłości. Zaznaczył
jednak, że mężczyźni miewają problemy z budowaniem
relacji, a te rozpadają się, gdy nie potrafi się kochać, albo
nawet chociaż tylko wyrażać miłości. Tymczasem
miernikiem udanego małżeństwa jest subiektywne poczucie
żony, że jest kochana. Pulikowski podkreślał też, że mężczyzna bez odpowiedzialności nie jest prawdziwym
mężczyzną. Jego zadania to m.in. troska o życie poczęte,
udział w wychowaniu dzieci, praca zawodowa czy przykład
chrześcijańskiego życia.
Ostatnim z prelegentów był dr Stanisław Sławiński,
pedagog, były wiceminister edukacji. Podkreślał on,
że dorosły mężczyzna powinien świadomie podjąć trud
samowychowania, żeby panować nad swoim rozwojem,
a nie "dryfować" i pogubić się w życiu. W tym mieści się
też samowychowanie do bycia mężem i ojcem. Męskość
wyraża się przez rycerskość i szacunek wobec kobiety,
jako opiekunki życia. Ponadto wyrazem męskości jest też
zrównoważone reagowanie na niewygody i przykrości.
"Nie lubię", "nie chce mi się"- to według dr. Sławińskiego
niemęskie kierunki myślenia. Z kolei do pełni męskości
zaś dochodzi się przez ojcostwo. Ojcostwo jest bowiem
powołaniem każdego mężczyzny. Nie musi ono być
realizowane w znaczeniu biologicznym - nie trzeba posiadać
własnych dzieci, aby spełniać się jako ojciec - chodzi tu
o szczególną relację osobową i duchowe przewodnictwo.
Po przerwie obiadowej na Wałach Jasnogórskich odbyła
się uroczysta Eucharystia, podczas której homilię wygłosił
abp Zbigniew Stankiewicz. Biskup podkreślił, że porządkowanie życia człowieka jest jak układanie puzzli,
a szczęście osiąga się wówczas wszystkie puzzle są na
swoim miejscu - dopiero wówczas tworzą całą układankę.

Także Bóg w życiu człowieka musi być na swoim miejscu
(i jak wiemy - tym właściwym miejscem dla Boga jest
pierwsze miejsce). Ludzie jednak, tak jak faryzeusze na
uczcie, sami chcą zajmować te pierwsze miejsca.
Zapominają, że pokój w sercu i największe szczęście może
dać im jedynie zajęcie swojego miejsca - czyli odkrycie
własnego powołania. Nawiązując zaś do głównego tematu
spotkania, kaznodzieja stwierdził, że podstawową misją
każdego mężczyzny jest misja Kościoła - a Kościół nie

istnieje sam dla siebie, tylko dla ewangelizacji. I dlatego
mężczyzna powinien troszczyć się o swoje rodziny, parafie
i miejsca pracy, aby w ten sposób wszędzie tam objawiało
się Królestwo Boże. Na koniec arcybiskup wezwał
również panów do walki duchowej, aby odmienić bieg
historii w Europie, w której rozprzestrzeniają się ideologie
przeciwne Bogu.
Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku - tym razem
w Dzień Ojca, 23 czerwca - Jasną Górę przyjedzie oblegać
jeszcze większa liczba mężczyzn.
Piotr D.
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Poniedziałek, 13 listopada - Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna; 7.30 + Helena
Będzimierowska; 18.00 + Janina w 14. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, bracia i siostry
Wtorek, 14 listopada; 7.30 + mąż Alfons, rodzice: Franciszka i Antoni, rodzeństwo; 18.00 + Ginter i jego rodzice
i rodzeństwo
Środa, 15 listopada; 7.30 + Józef, Kazimierz, +z rodziny; 18.00 + Alicja Głogowska w m-c po śmierci
Czwartek, 16 listopada; 7.30 + rodzice: Mieczysława i Stanisław, Helena i Adam; 18.00+ Jan Tołsty w 10 rocznicę
śmierci, Janina
Piątek, 17 listopada - Świętej Elżbiety; 7.30 - o uzdrowienie wewnętrzne i nawrócenie Lidii i Adama;
18.00 + syn Marcin z okazji imienin
Sobota, 18 listopada - Błogosławionej Karoliny Kózkówny; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + mąż Ryszard, teściowie
i krewni: Tadeusz, Józefa, Tomasz, Genowefa, Stefania, Ewa, +z rodziny Kordeckich
Niedziela, 19 listopada - 33. Niedziela Zwykła; 8.00 + rodzice: Eliasz i Katarzyna, brat Ludwik; 10.00 + Jan,
Wanda i Robert; 12.00 + Stanisław Obrębski w 20. rocznicę śmierci, +z rodziny z obu stron, Felicja, Alojzy, Małgorzata
i Zygmunt Peplińscy; 18.30 + rodzice chrzestni, Lucjan

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj, jak już podawaliśmy, przy wyjściu z kościoła można również nabyć cegiełki, z których dochód zostanie
przeznaczony na remont organów. Cegiełki będą do nabycia w najbliższym czasie także w biurze parafialnym.
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
2. Dzisiaj przypada coroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiarę na ten cel możemy złożyć do
skrzynki przy św. Antonim. W tym roku zbiórka przeznaczona jest dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
3. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Kolejne Forum "Młodzi i Miłość" odbędzie się w środę w godz. 17.30-22.30 na terenie stadionu w Letnicy. Polecamy
to ciekawe spotkanie młodym ludziom. Szczegóły w internecie.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty "Ucho Igielne" w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. Dzieci klas I - V zapraszamy na spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00 w domu parafialnym.
9. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w kościele (wejście przez zakrystię). Zapraszamy
nowych chłopców do przyłączenia się do grupy ministranckiej.
10. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone przy okazji wypominków. Będą przeznaczone na remonty, inwestycje,
działania duszpasterskie oraz charytatywne w naszej parafii.
11. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
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

