



  


Śladami świętego JANA PAWŁA 

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     DZIEŃ PAPIESKI, 13 października 2019 roku (nr 169) 
Pierwsze czytanie 2 Krl 5,14-17; drugie czytanie: 2 Tm 2,8-13; Ewangelia: Łk 17,11-19.


Zapraszamy na modlitwę różańcową do naszego kościoła w tygodniu o 17.30,  
a w niedziele o 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o 17.00.

Tydzień temu przyglądaliśmy się początkom relacji 
małego Karola Wojtyły do Matki Bożej. Na tym historia 
się jednak nie kończy, ponieważ w jego życiu 
młodzieńczym, a później kapłańskim ta więź ciągle się 
rozwijała i stawała się coraz głębsza.  
W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia 
w Krakowie. Tam zastał go wybuch wojny. Ponownie 
oddał się wtedy opiece Maryi, powierzając Jej trudny, 
okupacyjny czas. Dużą rolę w życiu Karola odegrał 
poznany podczas rekolekcji męskich 
Jan Tyranowski, skromny krawiec 
prowadzący głębokie życie duchowe, 
który wprowadził młodzieńca w tajniki 
modlitwy do Chrystusa i Maryi w o-
parciu o pisma mistyków – św. Jana od 
Krzyża i św. Teresy z Avila. To one 
pomogły mu zrozumieć, że jako sierota, 
został przygarnięty przez Maryję. 
W swojej parafii należał także do koła 
„Żywego Różańca”. Podczas studiów 
wyruszył na pielgrzymkę do Częstocho-
wy, gdzie zawierzył Maryi całą swoją 
przyszłość. 
Po rozpoczęciu studiów w seminarium, 
pasjonował się mistrzami duchowości 
i filozofii. Duży wpływy wywarł na niego między 
innymi „Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP”, 
w którym dostrzegł to, co później było sensem jego 
życia, a mianowicie poświęcenie się Bogu przez Matkę 
Bożą. Stało się dla niego całkowicie naturalne 
powierzenie się Maryi i bycie Jej sługą. Karol Wojtyła 
coraz bardziej przywiązywał się do Maryi i bezgra-
nicznie Jej zaufał. Już jako kapłan, ofiarował się Maryi 

i podobnie jak św. Jan, „wziął Matkę do siebie”, a swoją 
decyzje uzasadnił w następujący sposób: „Kapłaństwo 
Chrystusa pozwala nam odkryć Maryję ponownie, 
a nasza relacja z Nią zostaje ustanowiona w nowy, 
głębszy i pełniejszy sposób. Więź ta staje się bardziej 
zasadnicza, teologiczna”. 
Gdy w 1958 roku papież Pius XII mianował Karola 
Wojtyłę biskupem, przyjął on Maryję jako matkę 
swojego kapłaństwa. Wybrany przez niego herb odnosił 

się do jego przeszłości i przyszłości, jak 
również podwójnej osi jego życia, jaką był 
krzyż. Pod jednym z jego ramion znaj-
dowała się pierwsza litera imienia Maryi. 
Dewizą herbu stały się słowa: „Cały Twój 
jestem, a wszystko co moje, do Ciebie 
należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co 
moje. Użycz mi Twego serca, Maryjo”. 
Obecność Maryi stała się nieodłączną 
częścią jego życia, ponieważ we wszys-
tkim, co czynił dla Boga był wspierany 
przez Maryję. Biskup Wojtyła zdawał 
sobie sprawę, że Matka Boża jest matką 
nie tylko kapłanów, ale wszystkich ludzi 
i całego Kościoła. Powierzył więc Maryi 
swoją posługę, młodzież, którą zaczął się 

opiekować, rodziny. Przewodził pielgrzymkom do 
sanktuariów Maryjnych, ale także i sam coraz częściej 
wyjeżdżał za granicę do miejsc kultu Matki Bożej. 
Zupełnie nieświadomie przygotowywał się w ten sposób 
do rozpoczęcia posługi, jaką przygotował mu Pan Bóg 
16 października 1978 roku...  
                               

       Barbara Majkowska

Nauczycielom, katechetom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły składamy najpiękniejsze 
życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. Niech nigdy nie zabraknie Wam mądrości, cierpliwości 

i miłości, a Matka Boża niech wyprasza zdrowie, błogosławieństwo i zadowolenie z owoców pracy 
z dziećmi i młodzieżą! Szczęść Boże!!!



Maryjna wędrówka po Gdańsku

Stoję na przejściu w pobliżu błędnika. Moją głowę 
otwiera rozległa panorama miasta; przed oczami 
rozpościera się widok na Śródmieście z bazyliką 
Najświętszej Maryi Panny. Cicho nucę słowa piosenki: 
Maryjo, proszę, spraw, aby życie mi nie było obojętne, 
abym pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. 
Jest wczesna pora, słoneczne światło poranne nasyca 
całe otoczenie przejrzystością. Serce też się otwiera 
i dusza raduje, a wszystko przez postano-
wienie przyjrzenia się cudownym wize-
runkom Matki Bożej w Gdańsku. 
Zastanawiam się, jak przedstawia się 
obecność Matki Jezusa w naszym mieście.  
Z pewnością warto i na pewno nie będzie to 
szkodzić świętemu wizerunkowi Maryi, 
jeżeli zaproponujemy, żeby przeszła z nami 
ulicami miasta, w którym mieszkamy, 
pracujemy, rozwiązujemy nasze problemy, 
zamartwiamy się, niestety, i na szczęście 
przeżywamy radosne chwile. 
Wspólną wędrówkę proponuję zacząć od 
kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej. To wyjątki-
we miejsce, gdzie silnie skupia się kult maryjny. Tutaj 
szczególnie czci się Matkę Boską Szkaplerzną; 
każdego 16. dnia miesiąca wierni wspólnie modlą się 
Litanią Szkaplerzną. Jeżeli szkaplerz, to oczywiście 
bracia karmelici czyli Zakon Braci Najświętszej Marii 
Panny z Góry Karmel. Szkaplerz został ofiarowany 
w czasie objawienia św. Szymonowi Stockowi, 
przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów. Było 
to w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w Anglii (Aylesfort). 
Warto przypomnieć, że zakon od samego początku jest 
związany z Ziemią Świętą i znajdującą się tam - Górą 

Karmel. Za swojego założyciela i przewodnika bracia 
karmelici uważają proroka Eliasza - stanowi on wzór 
eremickiej doskonałości i przedstawiany jest jako 
pierwszy mnich.  
Karmelici przybywając po wojnie do zrujnowanego 
Gdańska, przywieźli ze sobą obraz Matki Bożej 
z Trembowli (obwód tarnopolski na zachodniej 
Ukrainie). Wizerunek jest bardzo wymowny: 

przedstawia konsekwencje grzechu dla 
człowieka i dominującą nad tym upadkiem 
„nadzieję i drogę oczyszczenia” – Matkę 
Jezusa: Niepokalana Dziewico, która nam 
w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś, 
Ciebie z ufnością błagamy. 
Drugim kresowym obrazem jest wizerunek 
Matki Bożej Bołszowieckiej, otoczony 
szczególną czcią już w swoich rodzinnych 
Bołszowicach od XVII w. W gdańskim 
kościele znajduje się nad tabernakulum 
obok ołtarza. Maryja Panna trzyma Dzie-
ciątko po środku i obejmuje Je obiema 

rękami. Oboje kierują wzrok na wprost, przy czym 
ucho Matki Bożej jest odsłonięte. Ona nieustannie 
wysłuchuje naszych próśb. 
Kiedy poznamy bliżej historię tego wizerunku, serce 
na pewno zabije nam mocniej ze wzruszenia. W ciągu 
czterech stuleci obraz współodczuwał wraz z kar-
melitami i mieszkańcami Bołszowiec wojenną 
rzeczywistość; szczególnie tę nieprzyjazną Kościołowi 
i wiernym na początku XX wieku. 

Teresa Andrzejak



SAKRAMENT EUCHARYSTII  
271. Co to jest Eucharystia? 
Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, 
aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić 
Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej 
Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią 
miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy 
Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy 
zadatek przyszłej chwały.  
272. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię? 
Ustanowił ją w Wielki Czwartek, „tej nocy, kiedy został 
wydany" (1 Kor 11,23), celebrując ze swoimi Apostołami 
Ostatnią Wieczerzę.  
273. W jaki sposób ją ustanowił? 
Zgromadziwszy swoich Apostołów w Wieczerniku, Jezus 
Wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał im, 
mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest 
bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. 
Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc: 
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem 
kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, 
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.  
274. Czym jest Eucharystia w życiu Kościoła? 
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia 
chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które 
Bóg w uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, 
jaki ludzie oddają Bogu. W Eucharystii zawiera się całe 
dobro duchowe Kościoła: sam Chrystus, nasza Pascha. 
Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność 
Ludu Bożego. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy 
się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie 
wieczne.  
275. Jak jest nazywany ten sakrament?  
Niezgłębione bogactwo tego sakramentu wyrażane jest 
przez wiele różnych nazw, które ukazują pewien jego 
szczególny aspekt. Najczęściej nazywa się go: Euchary-
stią, Mszą Świętą, Wieczerzą Pańską, Łamaniem Chleba, 
Zgromadzeniem eucharystycznym, Pamiątką Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana, Najświętszą Ofiarą, 
Świętą i Boską liturgią, świętymi Tajemnicami, 
Najświętszym Sakramentem ołtarza, Komunią Świętą.  
276. Jak umieszcza się Eucharystia w ekonomii 
zbawienia?  
Zapowiedzią Eucharystii w Starym Przymierzu jest 
przede wszystkim uczta paschalna, podczas której 
spożywano niekwaszony chleb, celebrowana co roku 
przez Izraelitów na pamiątkę pospiesznego i wyzwalają-
cego wyjścia z Egiptu. Jezus zapowiada ją w swoim 
nauczaniu i następnie ustanawia, obchodząc Ostatnią 
Wieczerzę z Apostołami podczas uczty paschalnej. 

Kościół, wierny poleceniu Pana: „Czyńcie to na moją 
pamiątkę" (1 Kor 11,24), zawsze celebrował Eucharystię, 
zwłaszcza w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Jezusa 
277. Jak przebiega celebracja Eucharystii? 
Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadni-
czych częściach, które stanowią razem jeden i ten sam 
akt kultu: w liturgii słowa, która obejmuje głoszenie 
i słuchanie słowa Bożego; i w liturgii eucharystycznej, 
która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę 
eucharystyczną, czyli anaforę, która zawiera słowa 
konsekracji, i komunię.  
278. Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej?  
Przewodniczyć Eucharystii może tylko kapłan (biskup 
lub prezbiter), ważnie wyświęcony, który działa w osobie 
Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.  
279. Co jest istotne i konieczne do sprawowania 
Eucharystii?  
Pszenny chleb i wino gronowe. 

280. W jakim sensie Eucharystia jest pamiątką ofiary 
Chrystusa? 
Eucharystia jest pamiątką, ponieważ uobecnia i aktuali-
zuje ofiarę, którą Chrystus złożył Ojcu raz na zawsze na 
krzyżu za całą ludzkość. Charakter ofiarny Eucharystii 
ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: „To jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane” i „Ten kielich 
to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 
wylana” (Łk 22,19-20). Ofiara Chrystusa na krzyżu 
i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest 
Hostia i ten sam ofiarujący, tylko sposób ofiarowania jest 
inny: w sposób krwawy na krzyżu, w sposób bezkrwawy 
w Eucharystii.  
281. W jaki sposób Kościół uczestniczy w Ofierze 
eucharystycznej? 
W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą 
członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez 
nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwa i praca łączą 
się z ofiarą Chrystusa. Eucharystia jako ofiara jest także 
składana na wynagrodzenie za grzechy żywych i umar-
łych, a także by otrzymać od Boga duchowe i doczesne 
dary. Także Kościół w niebie jednoczy się z ofiarą 
Chrystusa.  

Pytania o wiarę



1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbiórka na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającą w kształceniu 
zdolną, a niezamożną młodzież z małych miejscowości. 
2. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Po Msza Świętej o godz. 18.30 procesja wokół kościoła 
z rozważaniami różańcowymi. Dzisiaj nie będzie różańca przed Mszą Świętą. 
3. Nabożeństwa różańcowe w ciągu tygodnia o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00. 
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie formacyjne we wtorek o godz. 19.00. 
5. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00. 
6. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek o godz. 19.30. 
7. Zachęcamy do modlitwy za nasze miasto jedną tajemnicą różańca dziennie do 8 grudnia. Do tej „dziesiątki różańca” 
dołączamy krótką modlitwę, którą znajdziemy na małej karteczce przy prasie. 
8. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie domu parafialnego po remoncie. 
9. Za tydzień mamy tacę remontową. 
10. W gazetce parafialnej znajdziemy dzisiaj kartki na wypominki. Są również wyłożone przy gazetach. Możemy je 
składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Prosimy o wyraźne napisanie, jeśli mają to być wypominki roczne. 
11. ZUS organizuje 17 października Dzień Seniora w budynku NOT przy ul. Rajskiej. Szczegóły na tablicach. 
12. Ulotki „Chrońmy nasze dzieci w naszych szkołach” znajdziemy przy gazetach. 
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy. 
Pożegnaliśmy śp. Bożenę Salamandra, l. 40, zam. przy ul. Twardej. Polećmy ją miłosiernemu Bogu… 

Poniedziałek, 14 października 
  7.30 + Józef Bartnicki - m-c po śmierci

18.00 + Alicja w 2. rocznicę śmierci; rodzice

Wtorek, 15.10. - św. Teresy od Jezusa 
  7.30 + Bogumiła Grykin - m-c po śmierci

18.00 + Henryk Podkowa w 5. rocznicę  
          - intencja od żony, dzieci i wnuków

Środa, 16 października - św. Jadwigi Śląskiej  
  7.30 + Krystyna Kokosza

18.00 + Stefania Formela

Czwartek - św. Ignacego Antiocheńskiego 
  7.30 + Krystyna Kokosza

18.00 + Krzysztof - intencja od cioci


Piątek, 18.10. - św. Łukasza Ewangelisty 
  7.30 + Krystyna Kokosza

18.00 - w intencji Leona i Zofii z okazji 50. 
rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa 

Sobota - bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
  7.30 + Krystyna Kokosza

18.00 + Jadwiga, Bolesław oraz +z rodziny Simon

Niedziela, 20 października - niedziela misyjna 
  8.00 + Krystyna Kokosza

10.00 + Helena w 40. rocznicę śmierci

12.00 + Tadeusz; +z rodziny z obu stron

18.30 + Zygmunt Grzelecki, córka Zofia oraz 
rodzice z obu stron i +z rodziny

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


Z okazji Dnia Nauczyciela dedykuję uczniom krótki fragment z Księgi Syracha (6,18-23.32-37):  
Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. Jak oracz i siewca przystępuj 
do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce. 
Jakże bardzo twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa. Jak potężny kamień próby go przytłoczy 
i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem. Mądrość bowiem, zgodnie ze swą nazwą, nie dla wielu jest dostrzegalna. 
Jeżeli jednak będziesz jej pożądał, posiądziesz naukę, jeśli dołożysz uwagi, zdatny będziesz do zrobienia 
wszystkiego. Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się, i jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry. Stań na 
zgromadzeniu starszych: a [jeśli] kto jest mądry, przyłącz się do niego! Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu 
rzeczy Bożych, a przysłowia rozumne niech nie ujdą twojej uwagi! Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od 
wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi drzwi jego! Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, 
a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana.


