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 Niedawno obchodzony przełom starego i nowego roku
jest tradycyjną okazją do czynienia różnego rodzaju
postanowień i snucia planów na najbliższe 12 miesięcy.
Dotyczą one wielu sfer naszego życia - myślimy o zmianie
pracy, poprawieniu sylwetki czy walce z jakimiś wadami.
A gdyby tak postanowić sobie, żeby w nowym roku
postarać się o wzmocnienie swojej relacji z Bogiem?
Oczywiście ci, którzy właśnie czytają te słowa, zapewne
starają się dbać na bieżąco o życie duchowe. Można
jednak pomyśleć o tym, czy nie warto postąpić krok dalej.
Trzeba pamiętać, że istotą naszego chrześcijańskiego życia
nie powinien być zbiór praktyk, zasad moralnych czy
postaw życiowych, a nawiązanie relacji z Bogiem - spo-
tykanie się z Nim, a w końcu też takie Nim "przesiąknięcie",
które wyrażają słowa św. Pawła: "Już nie ja żyję, lecz żyje
we mnie Chrystus". W prostszych słowach mówi o tym
znane przysłowie: "Z kim przestajesz, takim się stajesz".
Jeśli będziemy spotykać się z Bogiem, będziemy do niego
coraz bardziej podobni. Pojawia się jednak kluczowe py-
tanie: co możemy zrobić, tak konkretnie i praktycznie, aby
nawiązać z Bogiem rzeczywiście głęboką relację?
Sposobów jest zapewne wiele (warto pamiętać np. o sakra-
mentach), ale ja przedstawię tylko dwa, a następnie
propozycję, która je łączy i pomaga wdrożyć w życie.
 Przede wszystkim, żeby wejść z kimś w relację należy
Go dobrze poznać, dowiedzieć się jaki jest. Tu kluczowe
znaczenie ma lektura Pisma Świętego . Warto w pierwszej
kolejności zapoznać się z tekstami, które mówią bez-
pośrednio o Jezusie Chrystusie, który sam powiedział: "Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca". Zwracajmy uwagę
na to, co Jezus mówił, jak się zachowywał w stosunku do
różnych osób, a nawet spróbujmy wniknąć w jaki sposób
myślał - to wszystko może nas przybliżyć do odpowiedzi

W NOWYM ROKU SPOTKAJ SIĘ Z BOGIEM

na pytanie: jaki naprawdę jest Bóg, w którego wierzymy.
To jednak nie wszystko, bo sama wiedza o kimś nie tworzy
jeszcze z tą osobą autentycznej, żywej i obustronnej relacji.
Potrzebny jest jeszcze wzajemny kontakt, czyli modlitwa.
I chociaż modlitwa przez większość osób jest definiowana
jako "rozmowa z Bogiem", w praktyce częściej przypomina
monolog, w którym to my cały czas mówimy. W rozmowach
z przyjaciółmi przeważnie słuchamy co mają do

Minęło właśnie pięćdziesiąt lat,
odkąd spoglądasz na Boży świat.

Przez te pół wieku zdarzyło się wiele,
swe miejsce znalazłeś przy Bogu w Kościele.

Ciesz się dalszymi dobrymi latami,
niech będą piękne - i przeżyte z nami!

 Naszemu Proboszczowi, ks. Janowi, z okazji 50. rocznicy urodzin
składamy serdeczne życzenia zdrowia, sił, wytrwałości

i ewangelicznego zapału w prowadzeniu powierzonej sobie owczarni do spotkania z Dobrym
Pasterzem. A przy okazji również wielu innych dobrych spotkań i cennych doświadczeń przeżywanych
w oparciu o łaskę i zaufanie do Tego, do którego wspólnie zmierzamy. Parafianie



 Jedynym lekarstwem na strach i frustrację, która przeżera
nas od środka, jest przejście od serca z kamienia do serca
z ciała. W Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele
wskazówek jak uczynić nasze serce bardziej cielesnym.
Pozwolę sobie wyjaśnić na wstępie, że nie ma tam ani
słowa o użyciu żrących środków takich jak "Cilit" czy "Cif"
do pozbycia się kamienia :-). Ostrzegam również, że serce
z ciała jest dużo bardziej podatne na zranienie. Właśnie
tak, serce z ciała jest zranić dużo łatwiej niż serce
z kamienia. Popatrzmy przez chwilę na Jezusa, który tak
kochał, że nie bał się umrzeć za nas na krzyżu. Ofiara
Jezusa jest konsekwencją Jego miłości do ludzi. Nie mógł
się cofnąć, bo to oznaczałoby, że nie kocha do końca, że
istnieje jakaś granica, za którą już nie ma miłości. To dopiero
byłoby straszne.
 Najczęściej Bóg uzdrawia ludzkie serca poprzez posta-
wienie człowieka w sytuacji kryzysowej. Amerykańscy
psychologowie zgadzają się, że nie wynaleziono jak dotąd
skuteczniejszej metody :-). Przyjrzyjmy się na początku
postawie Abrahama. Jego historia dobrze pokazuje drogę
nie tylko z Ur do Ziemi Obiecanej, ale również od serca
kamiennego do cielesnego. Przede wszystkim Abraham
zaufał, że dojdzie tam, gdzie Bóg mu wskazał oraz,

że Stwórca dotrzyma
danego słowa. Mu-
siał zaryzykować,
wykonać akcję.
Nie zrobiłby tego
gdyby nie wy-
szedł ze swojej

Kardiologia duchowości (cz. 2)

strefy komfortu, w Ur nie było mu źle, ale tam gdzie szedł
(jak wiemy z kart Pisma Świętego) będzie mu znacznie
lepiej. Nie była to droga łatwa. Abraham miał wiele
wątpliwości. Chcąc się ubezpieczyć na wypadek, gdyby
Bóg nie zdążył wypełnić swojej obietnicy, zbliżył się do
swojej niewolnicy Hagar, która urodziła mu syna Izmaela.
W końcu jednak, jak napisane jest w Księdze Rodzaju,
Sara urodziła Abrahamowi Izaaka, stało się tak jak
powiedział Bóg. O serce z ciała trzeba walczyć, mimo
wielu ran zadanych przez życie. Tak też zrobił Jakub kiedy
to przed wschodem słońca walczył z Bogiem i udało mu
się uzyskać błogosławieństwo. Nie poddał się mimo
wywichniętego stawu biodrowego. Było to dla niego
szczególnie ważne, ponieważ poprzednim razem, kiedy
zdobył błogosławieństwo ojca, uciekł się do podstępu. Jakub
czuł się z tym bardzo źle i ciążyło mu to na sercu. Teraz,
kiedy udało mu się wywalczyć upragnioną łaskę, mógł
z nową siłą iść przez życie. Zarówno Abraham jak i Jakub
musieli wiele doświadczyć, aby osiągnąć to, na czym im
tak zależało (potomstwo, błogosławieństwo). Przez
poszukiwanie tego, czego im brakowało najbardziej mogli
zbliżyć się do Boga, a On bardzo hojnie ich obdarował.
 Miłość to jak widać wcale nie jest prosta sprawa. Wymaga
zaufania, determinacji i ofiarności aż po krzyż. Posiadanie
serca z ciała polega na tym, że człowiek pomimo strachu
i własnej niedoskonałości przyjmuje to, że ma wady
i otwiera się na drugiego. Nie zrobi tego idealnie, pewnie
nadal będzie ranił i będzie raniony, ale za to wie, co może
dać innym i ufa Bogu, że on znajdzie rozwiązanie spraw,
które go przerastają, bo wiele już z nim przeżył.

powiedzenia. Trudno nam jest to jednak zastosować
w stosunku do Boga, bo wydaje nam się, że nic do nas nie
mówi. Często też w chaosie codziennego życia nie wiemy
jak się za to zabrać.
 Dlatego też warto rozważyć skorzystanie z propozycji
obecnych w Kościele już lat, które uczą spotkania z Bogiem
i przy okazji poznania siebie. Dla przykładu jedną z takich
możliwości są rekolekcje ignacjańskie, znane już od XVI
w., a oparte na Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego
Loyoli. W dużym skrócie polegają one na spędzeniu kilku
dni na rekolekcjach w ciszy (najbliżej w ośrodku jezuitów
w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej), podczas których w wyzna-
czonym czasie prowadzi się 45-minutowe medytacje oparte
na słowach Pisma Świętego. Jest to zatem modlitwa
Pismem Świętym. Oczywiście prowadzący rekolekcje ob-
jaśniają sposób medytacji, głoszą konferencje i prowadzą
duchowo przez ten czas osoby, które zdecydowały się
wziąć udział. Wiąże się to z pewnym wysiłkiem, ale też
liczne świadectwa potwierdzają to, że warto. Przytoczmy
słowa jednej z uczestniczek:
 "Na pierwszym spotkaniu usłyszałam, że Jezus we mnie
jest. Ale tak naprawdę czułam, że Go tam nie ma. Jezus
jednak bardzo mnie zaskoczył. Już po pierwszym dniu
medytacji zobaczyłam, że Jezus we mnie żył, a ja nawią-
załam z nim bardzo szybko dobry - przewspaniały kontakt. Damian Zelewski

Te pięć dni spotkań z Jezusem i Bogiem Ojcem, to chwile,
których do końca życia nie zapomnę". Jest kilka stopni ta-
kich rekolekcji, a pierwszy z nich zwany jest "Funda-
mentem" (od 21. roku życia) - nie trzeba jednak poko-
nywać wszystkich stopni, czasem wystarczy chociażby
ten jeden raz. Może warto dać Panu Bogu szansę? Osta-
tecznie nie ma wiele do stracenia, zaś zyskać można bardzo
cenny skarb. A wracając do początku niniejszego artykułu
- takie rekolekcje też trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem
zaplanować, nawet na kilka miesięcy wprzód.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie: icfd.pl
 Dla młodzieży w wieku 16-25 lat prowadzone są podobne
rekolekcje pn. "Szkoła Kontaktu z Bogiem":
szkolakontaktu.pl
 Dla osób niemogących sobie pozwolić na urlop, w po-
dobnym duchu są organizowane rekolekcje internetowe
- w tym roku od 25.02 do 25.03 (otrzymuje się pliki mp3,
możliwość spotkania raz w tygodniu) : wzch-trojmiasto.pl
Internetowo wraz z prowadzącym można również medyto-
wać Ewangelię w każdą niedzielę od 21:15 na stronie:
poglebiarka.pl
To tylko garstka z ogromnego skarbca propozycji.
Zachęcam też do własnych poszukiwań. Niech postano-
wieniem na 2018 rok będzie zrobienie czegoś, aby (jeszcze
bardziej) zbliżyć się do Boga.



Zastanawiałem się, co dla mnie znaczy "serce z ciała".
Na początku myślałem, że jest to taka duchowa dosko-
nałość, która pozwoli mi nie grzeszyć. To oznaczałoby,
że znowu dałem się złapać w pułapkę perfekcjonizmu.
Serce z ciała pozwala kochać siebie mimo swoich wad.
Ja nie znoszę swoich wad, ale wiem, że do końca życia
wszystkich się nie pozbędę choćbym nie wiem, jak bardzo
się starał. Tylko otwierając się na miłość Boga, który kocha

nas mimo naszej skłonności do grzechu, której nijak przed
nim nie ukryjemy, nie popadniemy w rozpacz. Jest ktoś,
kto chce nas dokładnie takich jakimi jesteśmy. Cielesne
serce to taka elektrownia, która zasila nas do czynienia
dobra. Paliwem dla tej elektrowni jest Boża miłość, bo żeby
kochać innych trzeba być kochanym. Rodzice uczą
przecież miłości swoje dzieci.

Jacek Kupiec

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-25 stycznia 2018 pod
hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6).

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:
18.01.2018 (czwartek) - Kościół rzymskokatolicki św. Rafała; Gdańsk, ul. Złota Karczma 24 – godz. 18.00

20.01.2018 (sobota) - Kościół Prawosławny; Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

21.01.2018 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki; Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00

22.01.2018 (poniedziałek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00

24.01.2018 (środa) - Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela; Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.00

26.01.2018 (piątek) - XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce - Modlitwa o pokój z Przedstawicielami

innych religii - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 15 stycznia, 7.30 + Stanisław Stopka; 16.00 + Roman Grzybowski
Wtorek, 16 stycznia, 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Władysław Jańczak - int. od sąsiadów
Środa, 17 stycznia - Św. Antoniego, 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 + Zdzisław Barski w 1. rocznicę śmierci
Czwartek, 18 stycznia, 7.30 - o zdrowie i Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Jerzego w dniu urodzin
16.00 + Roman Grzybowski
Piątek, 19 stycznia - Świętego Józefa Pelczara, 7.30 + Roman Grzybowski; 16.00 - dziękczynno-błagalna z okazji
17-tej rocznicy ślubu Beaty i Piotra Bogdanowicz
Sobota, 20 stycznia, 7.30 + Roman Grzybowski; 18.00 + Józef Bartnik w 16. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron
Niedziela, 21 stycznia - 3. Niedziela Zwykła, 8.00 + Roman Grzybowski; 10.00 + Irena Brzeska w 5. roczn. śm.;
12.00 + Henryk w 28. roczn. śm., +z rodziny; 18.30- o zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra i Oskara w podziękowaniu
za uratowanie życia mężowi

1. Koncert kolęd w wykonaniu naszego chórku dziecięco-młodzieżowego odbędzie się dzisiaj o godz. 13.00.
2. Zachęcamy do nabycia przy wyjściu z kościoła kolejnego numeru dwumiesięcznika biblijnego "Galilea". Do czasopisma
dołączona jest płyta CD z nagraniem Godzinek oraz książeczka z tekstem modlitwy.
3. Msze Święte wieczorne od poniedziałku do piątku o 16.00. W sobotę Msza św. już z liturgii niedzielnej o 18.00.
4. Program kolędy na najbliższe dni:

15.01.2018 (pon.) Marynarki Polskiej 138A
16.01.2018 (wt.) Zielony Trójkąt 4 A, B
17.01.2018 (śr.) Zielony Trójkąt 4 C, D, E, F
18.01.2018 (czw.) Zielony Trójkąt domki, Reja 24 A
19.01.2018 (pt.) Reja 24 B, C
20.01.2018 (sob.) Reja 24 D, E, F

5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
6. Spotkania młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 12.00.
7. W przyszłą niedzielę, 21 stycznia kolejny koncert kolęd w naszym kościele. O godz. 13.00 wystąpi:

8. Organizujemy w naszej parafii po raz pierwszy Weekendowy Kurs dla Małżeństw "Akwila i Pryscylla", który

odbędzie się w od 9 do 11 lutego 2018 r. Zachęcamy do zapisów, niezależnie od stażu małżeńskiego. Zapewniamy

fachową opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczegóły na str. 3.

9. Taca za tydzień przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne.

10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Zmarł nasz parafianin: Leszek Skonecki, l. 65, zam. przy ul. Twardej. 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

OLGA SZOMAŃSKA "KOLĘDOWA" - KONCERT ŚWIĄTECZNY
Hadrian Filip Tabęcki / Jacek Subociałło / Marcin Partyka/  - piano

Koncert Olgi Szomańskiej "Kolędowa" to przede wszystkim najpiękniejsze polskie oraz światowe kolędy i pastorałki:
Lulajże Jezuniu, Cicha noc, W żłobie leży, Bóg się rodzi, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki, Wśród nocnej ciszy.
W tym niezwykłym świątecznym koncercie usłyszymy również nastrojowe utwory Zbigniewa Preisnera (Całą noc
padał śnieg, Kolęda dla nieobecnych), nowe akustyczne wersje przebojów Piotra Rubika (Miłość to wierność wyborowi,
Strumień, Niech mówią że, to nie jest miłość) oraz Anny German (A kiedy wszystko zgaśnie), a także wybrane utwory
z autorskiej płyty "Nówka".
Olga Szomańska - wokalistka, aktorka, laureatka "SuperJedynki" Festiwalu w Opolu, Grand Prix Festiwalu Jedynki
Sopot oraz Festiwalu "Top Trendy" za piosenkę "Niech mówią, że to nie jest miłość" (z oratorium "Tu es Petrus" Piotra
Rubika). Obecnie występuje m.in. w widowisku muzycznym "Krzyżacy rock-opera" w roli Danuśki Jurandówny,
w Krakowskim Teatrze Variete w musicalu "Legalna blondynka" w roli fryzjerki Paulette oraz w Teatrze Muzycznym
w Poznaniu w musicalu "Zakonnica w przebraniu" jako Deloris van Cartier.
Jest laureatką drugiego miejsca w VI edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Szerszej publiczności znana jako
Marzenka Laskowska z serialu "M jak Miłość".


