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ŚWIATŁO SŁOWA
Stajemy z Apostołami, którzy patrzą w niebo i w sercu
mają zapytanie o przyszłość. Ich sposób patrzenia był inny
od zwykłego, powierzchownego. Greckie słowo emblepo
jest w Piśmie Świętym używane zawsze w kontekście
doświadczenia rzeczy Bożych. Tak opisywano wizje
proroków, oglądanie dzieł Bożych - cudów i wielkich
wydarzeń w Izraelu; tak mówił Jezus o tych, którzy będą
patrzeć, ale nie będą widzieć - ze względu na swoją
niewiarę.
Uczniowie wpatrują się w niebo. Mężowie
w białych szatach znają poruszenia ich serc,
widzą troskę na twarzach - dodają odwagi
zapewnieniem, że Jezus wróci. W ich sercach
zaczęło brzmieć po raz pierwszy pragnienie
obecności Jezusa - niewypowiedziane jeszcze
Matana Tha - przyjdź Panie Jezu. Te same
słowa wypowiadamy na Mszy Świętej:
Abyśmy pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Choć Chrystus przeszedł do chwały nieba,
to Bóg daje nam Nauczyciela "od wewnątrz" - Ducha
mądrości i objawienia, który modli się w nas i uczy
oczekiwania w radości. Cieszymy się chwałą Jezusa, że
wypełnił swoje dzieło i zakończył je "sukcesem". Teraz
kolej na nas - posłany Duch Święty dopełnia wszelkiego
uświęcenia i dalej prowadzi dzieło Boże w jedności Ojca
i Syna. Skoro ten Duch mieszka w nas od chrztu świętego,
to znaczy, że i my mamy w Nim dopełniać owego dzieła

swoim życiem pełnym miłości. W pewnym sensie Jezus
nie musi już chodzić po ziemi, bo Jego Duch Święty ogarnia
tą samą mocą wszystkich i wszystko, aby kochali tak jak
Jezus.
Jak podaje św. Marek, Ewangelia głoszona w Duchu
Miłości zawsze jest skuteczna i potwierdzona znakami.
Każdy z nas ma doświadczenie miłości Bożej. Czy
pamiętam swoje dawne życie i to obecne, bardziej związane
z Bogiem? Czy pamiętam swoje
słabości, które wcześniej oddałem
Zbawicielowi, a On je ode mnie
zabrał i mnie uwolnił? Chcę Go za
to wychwalać! To właśnie Duch
Święty i Jego moc! Wychwalajmy
Go i nie przestawajmy dziękować,
bo Jego łaska trwa na wieki - to
znaczy, że Bóg ciągle chce nas
udoskonalać.
Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki napisał: "Jeśli oczekuję
napełnienia Duchem Świętym, to już działam tak, jak
napełniony Duchem Świętym". Nie trzeba czekać na jakieś
cudowności, ale wierząc, że modlitwa napełnia Duchem
już zacząć Go "używać". Proporcjonalnie do wysiłków
miłości będzie przybywać darów Ducha Świętego.
Choć Chrystus wstąpił do nieba, w mocy swego Ducha
ciągle jest z nami, żyje i działa.
ks. Krystian Wilczyński

Pielgrzymka na wzgórze Świętego Wojciecha
W niedzielę, 6-go maja, w parafii Świętego Wojciecha w Gdańsku, odbyły się uroczystości odpustowe ku czci patrona
Polski i naszej archidiecezji. Z tej okazji spod Bazyliki Mariackiej wyruszyła najstarsza, bo już 29. pielgrzymka Kościelnej
Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" i Gdańszczan oraz 2. Gdańska Pielgrzymka Młodzieży spod kościoła oo. Franciszkanów.
Kilku naszych parafian wzięło udział w we wspólnym pielgrzymowaniu. Jako młodzież wyruszyliśmy o dziewiątej rano,
a na Wzgórzu Św. Wojciecha byliśmy już po dwóch godzinach. Podczas pieszej wędrówki modliliśmy się i śpiewaliśmy,
co spowodowało, że bardzo szybko i przyjemnie minął nam
czas. Około godziny jedenastej mogliśmy nauczyć się tańców
i śpiewów lednickich. Następnie o godzinie 12.30 rozpoczęła
sie Msza Święta, na którą przybyło wiele księży i biskupów,
nawet z Kalisza! Chociaż dystans był niedługi, bo trochę
ponad 4 km, to po Mszy Świętej można było udać się na
krótki odpoczynek i pyszny bigos. Po powrocie do domu
pozostały w nas piękne wspomnienia oraz połowiczna
opalenizna, która do dziś przypomina nam o tym niedawnych
przeżyciach.
Kasia Kupiec

DROGA ŚWIATŁA - ROZWAŻANIA (3)
STACJA XI: Zmartwychwstały Jezus posyła uczniów
z misją w świat
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 28,16-20).
To wielkie rozesłanie jest nakazem: Idźcie i nauczajcie.
Idźcie do moich owiec, które szukam. Pomóżcie mi je
znaleźć. Podzielcie się tą łaską, która Was spotkała.
Kogo to wezwanie dotyczy? Czy tylko księży i misjonarzy?
Przecież wiesz, że te słowa są skierowane także do ciebie
- chrześcijanina. Ciebie też Jezus prosi o to, żebyś mówił
o Nim innym ludziom i rozszerzał Jego królestwo w
świecie. Co cię jeszcze powstrzymuje? Może myślisz, że
masz za mało wiedzy. Apostołowie też nie byli uczeni
w Piśmie, niektórzy wciąż wątpili, a mimo to Jezus posłał
ich - bo mieli doświadczenie spotkania z żyjącym Bogiem.
A może po prostu się boisz? Posłuchaj zachęty Jezusa:
"Odwagi! Ja zwyciężyłem świat".
Jezu, przypominaj mi, że jestem posłany przez Ciebie.
I przypominaj mi, że nie posyłasz mnie samego - że zawsze
jesteś ze mną.

STACJA XII: Zmartwychwstały Jezus wstępuje do nieba
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba
i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły
(Mk 16,19-20).
Jezus wzięty do nieba. Zakończył swoją misję na ziemi
jako człowiek. Czy to koniec Jego działania?
Nie. On teraz współdziała z tymi, którzy podejmują trud
ewangelizacji. Działa przez swoich uczniów - przez ciebie
też. Gdy żył na ziemi, był w określonym miejscu, spotykał
określonych ludzi. Teraz jest wszędzie i z każdym.
Jezu, uwielbiony przez Boga Ojca w niebie, uzdolnij mnie
do świadectwa o tym, że żyjesz, a także o tym jak ciągle
działasz swoim Kościele i w moim życiu. Współdziałaj ze
mną na mojej drodze i pomóż mi doświadczać Twojej
obecności.
Damian Zelewski na podstawie www.wroclawm.salezjanie.pl

Cieszcie się i radujcie (1)
Gaudete et Exsultate – Cieszcie się i radujcie – to tytuł nowej adhortacji papież Franciszka. Ojciec Święty zaznacza,
że celem dokumentu jest przedstawienie powołania do świętości, próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego
zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami.
Tytuł adhortacji nawiązuje do słów, jakie Pan Jezus powiedział podczas Kazania na Górze po wypowiedzeniu ośmiu
błogosławieństw: ,,Cieszcie się i radujecie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.
Dokument zachęcający do świętości, chrześcijańskiej radości i życia błogosławieństwami Jezusa na co dzień składa się
z pięciu części zatytułowanych kolejno: „Powołanie do świętości?, „Dwaj subtelni nieprzyjaciele świętości?, „W świetle
mistrza?, „Pewne cechy świętości w świecie współczesnym? oraz „Walka, czujność i rozeznanie?. Zachęcamy do
zapoznania się z tekstem papieskiego dokumentu, który w częściach będziemy drukować w naszym Tygodniku.
I. POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
Święci, którzy nas wspierają i nam towarzyszą
W Liście do Hebrajczyków wspomniani są różni
świadkowie, którzy zachęcają nas, by "wytrwale biec
w wyznaczonych nam zawodach" (por. 12,1). Mowa tam
o Sarze, Abrahamie, Mojżeszu, Gedeonie i kilku innych.
W szczególności jesteśmy zachęcani do uznania, że mamy
"dokoła siebie mnóstwo świadków" (12,1), którzy nas
wspierają, abyśmy nie zatrzymywali się w drodze, którzy
pobudzają nas do kontynuowania naszej drogi do celu.
A wśród nich może być nasza własna matka, babcia lub
inne bliskie osoby (por. 2Tm 1,5). Może ich życie nie zawsze
było doskonałe, ale, nawet pośród niedoskonałości

i upadków, szli naprzód i podobali się Panu.
Święci, którzy znaleźli się już w obecności Boga, utrzymują
z nami więzy miłości i komunii. Świadczy o tym Księga
Apokalipsy, która mówi o wstawiennictwie, jakiego
podejmują się męczennicy: "ujrzałem pod ołtarzem dusze
zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
I głosem donośnym tak zawołały: "Dokądże, Władco
święty i prawdziwy, nie będziesz sądził" (6, 9-10). Możemy
powiedzieć, że "towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają
nas i prowadzą (…). Nie muszę nieść sam tego, czego
w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć. Rzesza
świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi".
W procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych brane

są pod uwagę oznaki heroiczności w praktykowaniu
cnót, ofiarowanie życia w męczeństwie, a także
przypadki, w których potwierdzono ofiarowanie swego
życia dla innych, trwające aż do śmierci. Ten dar
z siebie jest wyrazem przykładnego naśladowania
Chrystusa i zasługuje na podziw wiernych.
Przypomnijmy na przykład bł. Marię Gabrielę
Sagheddu, która ofiarowała swoje życie za jedność
chrześcijan.
Święci z sąsiedztwa
Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani
lub kanonizowani. Duch Święty rozlewa świętość
wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż
"podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie
pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych
powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go
w prawdzie i Jemu święcie służył". W historii zbawienia
Pan zbawił lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez
przynależności do ludu. Z tego względu nikt nie zbawia
się sam, jako wyizolowana jednostka, ale Bóg przyciąga
nas, biorąc pod uwagę złożoną sieć relacji międzyludzkich,
które się nawiązują we wspólnocie ludzkiej: Bóg zechciał
wejść w dynamikę ludową, w dynamikę ludu.
Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym:
w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać
swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących,
by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych
zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej
wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość
Kościoła walczącego. Jest to często "świętość
z sąsiedztwa", świętość osób, które żyją blisko nas i są
odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego
wyrażenia, są "klasą średnią świętości".
Dajmy się pobudzić znakami świętości, jakie ukazuje nam
Pan poprzez najpokorniejszych członków tego ludu, który
"uczestniczy także w prorockiej funkcji Chrystusa, szerząc

o Nim żywe świadectwo przede wszystkim życiem wiary
i miłości". Pomyślmy, jak sugeruje nam św. Teresa
Benedykta od Krzyża, że poprzez wielu z nich budowana
jest prawdziwa historia: "W najciemniejszej nocy powstają
najwięksi prorocy i święci. Jednak ożywiający nurt życia
mistycznego pozostaje niewidzialny. Z pewnością
decydujące wydarzenia w dziejach świata były zasadniczo
spowodowane przez dusze, o których książki historyczne
nic nie mówią. A to, jakim duszom powinniśmy dziękować
za decydujące wydarzenia z naszego życia osobistego, to
coś, co poznamy jedynie w dniu, w którym wszystko ukryte
zostanie odkryte".
Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Ale także
poza Kościołem katolickim, w bardzo różnych środowiskach, Duch wzbudza "znaki swojej obecności, które
pomagają samym uczniom Chrystusa". Ponadto św. Jan
Paweł II przypomniał nam, że "Świadectwo dawane
Chrystusowi aż do przelania krwi, stało się wspólnym
dziedzictwem zarówno katolików, jak prawosławnych,
anglikanów i protestantów". Podczas pięknego ekumenicznego nabożeństwa, które pragnął on sprawować
w Koloseum, podczas Jubileuszu Roku 2000, powiedział,
że męczennicy są "dziedzictwem przemawiającym
donioślejszym głosem niż podziały".

„Paweł, apostoł Chrystusa” to historia dwóch mężczyzn. Łukasz (Jim Caviezel),
przyjaciel i lekarz, ryzykuje życiem, by dostać się do Rzymu, miasta, w którym czeka
na wykonanie wyroku Paweł (James Faulkner). Skazany na śmierć przez Nerona,
przebywa w słynącym z okrucieństwa rzymskim więzieniu, w najciemniejszej celi.
Zanim wyrok zostanie wykonany, Łukasz i Paweł spisują księgę opisującą początek
i Drogę wiodącą do tego, co dziś nazywamy Kościołem. Tymczasem zdeterminowany
Neron za wszelką cenę chce pozbyć się z Rzymu chrześcijan, nie cofa się przy tym
przed najokrutniejszymi represjami. Zanim wiszący nad Pawłem wyrok śmierci zostanie
wykonany, Łukasz postanawia spisać księgę. Księgę, która pokaże początki „Drogi”
oraz narodziny tego, co stanie się Kościołem. Tymczasem spętany łańcuchami Paweł
mierzy się z samym sobą, swoim życiem i wszystkim tym, co go spotkało. A przeżył
niemało – chłosty, katastrofę statku, głód i pragnienie, kamienowanie, chłód. Czekając
na spotkanie ze śmiercią, Pawła prześladuje własna przeszłość. Samotny w ciemnościach zastanawia się, czy zostanie zapomniany i czy znajdzie w sobie siłę, by umrzeć
godnie.

Zapraszamy do parafialnej kawiarenki w niedzielę po
Mszy Świętej o 10.00 i 12.00 na pyszne ciasto i dobrą
kawę. Kawiarnia mieści się w domu parafialnym, a ciasto
zostało przygotowane przez naszą młodzież.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 14 maja - Św. Macieja; 7.30- o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny z okazji urodzin;
18.00 + Stanisława Komorowska
Wtorek, 15 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Zofia, Jan i Marian Czapliccy
Środa, 16 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Władysław Jańczak - intencja od bratanicy Izy z rodziną
Czwartek, 17 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Stanisława Komorowska
Piątek, 18 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Władysław Jańczak - int. od bratanka Marcina z rodziną
Sobota, 19 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Stanisław w 14. roczn. śm., Zbigniew, rodzice z obu stron
Zesłanie Ducha Świętego, 20 maja; 8.00 + Bernard i Jadwiga Klechowicz - intencja od sąsiadów
10.00 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ; 12.00 + mąż Czesław Dłoniak w 7. rocznicę śmierci, rodzice
z obu stron; 18.30 + Stanisława Komorowska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Inaugurujemy dzisiaj działalność niedzielnej kawiarenki. Po Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00 zapraszamy do
domu parafialnego na ciasto, kawę, herbatę. Niech to będzie miejsce integracji, rozmów, wspólnego przebywania
i budowania więzi między nami.
2. Spotkanie rodziców ministrantów, lektorów oraz dziewczynek ze scholii, w sprawie wyjazdu do Czarliny w pierwszym
tygodniu wakacji, dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w kościele.
3. Dzisiaj pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 18.00 Nabożeństwo Majowe, 18.30 Msza Święta, a po niej
procesja i modlitwa różańcowa. Grupą odpowiedzialną za prowadzenie jest wspólnota młodzieżowa.
4. Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe
rodziny na tę piękną modlitwę. W tym tygodniu podczas nabożeństwa poprzez nowennę będziemy przygotowywać się
do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która przypada w przyszłą niedzielę.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. W środę 16 maja w liturgii czcimy św. Andrzeja Bobolę, kapłana i męczennika, patrona Polski. Msze święte o 7.30
oraz 18.00.
7. Spotkanie rodziców dzieci, które przed rokiem przystąpiły do I Komunii Świętej, w środę o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
8. Spotkanie osób zapisanych na wakacyjny wyjazd w Pieniny w środę o godz. 19.30 w domu parafialnym.
9. Organizujemy parafialne wyjście do kina w Alfa Centrum przy ul. Kołobrzeskiej na nowy, znakomity film "Paweł,
Apostoł Chrystusa" w czwartek o godz. 19.00. Dzięki zbiorowemu wynajmowi cena biletu wynosi 12 zł; młodzież 6 zł.
Zapisy w zakrystii. Więcej o filmie na str. 3.
10. Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się w najbliższa sobotę o godz. 10.00 w Katedrze Oliwskiej. Otrzyma
je 7 diakonów naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego. Pamiętajmy w modlitwie o tych kandydatach do
kapłaństwa.
11. Pierwsza spowiedź dzieci w sobotę o godz. 16.30. Zachęcamy do sakramentu pokuty również rodziny dzieci
pierwszokomunijnych.
12. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w przyszła niedzielę o godz. 10.00.
13. Sprzątanie kościoła oraz dekorowanie przed uroczystością komunijną w sobotę, o godz. 8.00. Prosimy o to rodziców
dzieci.
14. Zbiórka służby liturgicznej w sobotę, o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy nowych kandydatów do
dołączenia do grona ministrantów.
15. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie przed tym świętem rozpocznie się w najbliższą
sobotę wieczorem w kilkunastu kościołach naszego miasta, natomiast o północy wszyscy spotkają się w Bazylice
Mariackiej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Serdecznie zachęcamy do kościoła Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej(Ojcowie Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, gdzie o godz. 19.30 rozpocznie się czuwanie prowadzone przez
Szkołę Nowej Ewangelizacji.
16. W poniedziałek, 21 maja przypada nasz parafialny odpust. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w tym święcie naszej
wspólnoty.
17. Zapraszamy do wyjazdu na spotkanie młodzieży w Lednicy w sobotę, 2 czerwca. Szczegółowe informacje i zapisy
w zakrystii.
18. Taca przyszłej niedzieli przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.
Zmarł nasz parafianin Paweł Adamski, l. 39, zam. przy ul. Chwaszczyńskiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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

