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NIE STRAĆMY TYCH MISJI
- rozmowa z MAGDĄ PLUCNER, teologiem, ewangelizatorką, autorką książek
Wszystko co dobre szybko się kończy - to
powiedzenie można też odnieść do naszych Misji
świętych. Jak je oceniasz? Jakie są Twoje wrażenia
z pobytu u nas?
Misje głoszę już od kilku lat, dlatego mam porównanie
z innymi miastami, a nawet krajami. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem ludzi, których spotkałam
w Waszej Parafii – ich serdeczności, otwartości, a także
wchodzenia w treść tych Misji, choć pewnie dla
niektórych nie było to łatwe. Dlatego bardzo mi się
podobało. To nie jest też tak, że coś się kończy. Myślę,
że najlepsze dopiero się zaczyna. To zawsze jest piękne,
gdy parafia przeżywa przebudzenie lub jeszcze większy
rozwój. To także cenny dar dla ludzi, którzy tu
mieszkają, a do tej pory jeszcze nie spotkali Jezusa –
może w końcu będą mieli taką okazję.
Zdradzisz nam jak wyglądał wasz rozkład dnia
podczas tygodnia misyjnego?
Przeważnie wstawaliśmy ok. 6:00 lub 6:30, żeby mieć
czas na modlitwę indywidualną. Potem śniadanie, Msza
Święta i nabożeństwo misyjne. Po nabożeństwie krótka
kawa i czas modlitwy wspólnotowej: dzielenie Słowem
Bożym, modlitwa uwielbienia. Następnie obiad i chwila
wolnego. O 17:00 była kolejna modlitwa wspólnotowa,
czasem z adoracją Najświętszego Sakramentu i drogą
krzyżową. Potem kolejna Msza Święta i nabożeństwo
misyjne, kolacja oraz modlitwa w intencji parafii i wieczór rekreacyjny. Każdego dnia podsumowywaliśmy też
dzień: co było dobre, a co można na przyszłość zmienić,
poprawić. Stale się uczymy, więc to dla nas normalne.
Podczas Misji wiele było odwołań do różnych
tematów – słyszeliśmy m.in. o Duchu Świętym czy
o dawaniu świadectwa wiary. Który wątek według
Ciebie był najistotniejszy, może szczególnie bliski?
Właściwie każdy dzień był ważny i miał swoją rolę,
natomiast punktem kulminacyjnym było przyjęcie przez
nas Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Istotny był
też temat mówiący o słuchaniu Boga, które jest dość
mocno zaniedbany wśród katolików. My przeważnie
albo zakładamy, że wiemy co Bóg chce powiedzieć

nawet nie zadawszy Mu pytania, albo w ogóle nas nie
interesuje Jego zdanie i radzimy sobie „po swojemu”.
Tymczasem moje doświadczenie mówi, że słuchanie
Boga i prawdziwe zapraszanie Go do wielu spraw („Jak
Ty byś Jezu to zrobił?”) sprawia, że mamy szanse
przeżyć życie zupełnie inaczej niż byśmy zakładali.
Innym bliskim mi tematem był ten dotyczący relacji z
Duchem Świętym. Także uważam, że relacja z trzecią
Osobą Trójcy Świętej jest wśród katolików nieco
zaniedbana, zepchnięta. Dzieje się tak, ponieważ Duch
Święty jest trudny do określenia – w odróżnieniu od
Boga Ojca czy Syna Bożego, których potrafimy sobie
wyobrazić. Z Duchem Świętym jest trudniej. Ja
osobiście kocham Ducha Świętego, jest mi bardzo bliski.
Dlatego też chętnie modlę się, aby ludzie doświadczyli
Ducha Świętego, oraz też szli za tym, jak Duch Święty
prowadzi, czego nas uczy.

Podczas nabożeństw usłyszeliśmy również wiele
świadectw. Czy to zdaje egzamin w dzisiejszym świecie? I czy, gdy mówisz już po raz któryś to samo, nie
wydaje Ci się to nieco monotonne albo płytkie?
Niektórzy lubią oglądać np. dziesięć razy ten sam film.
Rzecz jasna wiedzą już z góry co się dalej wydarzy, ale
i tak czerpią przyjemność z oglądania. Wchodzą w ten
obraz głębiej. Chyba podobnie jest z moimi świadectwami. Inny przykład to chodzenie po górach – Tatry
przeszłam wzdłuż i wszerz, także w Alpach byłam
w większości miejsc. Teoretycznie mogłoby mnie to już
znudzić. Natomiast bardzo cieszę się, kiedy mogę kogoś
zabrać ze sobą w miejsca, które dobrze znam i patrzeć na
jego reakcję. Mniej więcej to samo robię głosząc
podczas Misji. Ktoś mi kiedyś zarzucił, że takie
publiczne opowiadanie o swoim życiu jest jakimś

niepotrzebnym "uzewnętrznianiem się". Ale moje życie
należy do Jezusa. Jeżeli On chce posłużyć się jakimś
przykładem z mojego życia, żeby dotknąć serca innej
osoby, to dlaczego miałabym tego nie robić? On jest w
tym najważniejszy. Zresztą sam św. Jan Paweł II
powiedział, że my w wierze nie potrzebujemy
nauczycieli, tylko potrzebujemy świadków.
Takimi świadkami byli sami Apostołowie.
Ważne jednak, żeby nie mówić tylko o przeszłości, ale o tym jak w danym momencie
Bóg działa w moim życiu. Sama mogłabym
powiedzieć mnóstwo świadectw "z teraz",
z tygodnia misyjnego w waszej parafii.
To w takim razie, nawiązując do tej odpowiedzi: co
dotknęło Ciebie najbardziej?
Na pewno postawa osób starszych, które pomimo
swojego wieku przepięknie wchodziły w te Misje.
Dotykały mnie też świadectwa ludzi, którzy przychodzili i mówili: "Dzisiaj odkryłem to i tamo. Dziękuję
Wam za to". Niesamowicie poruszało mnie, że ludzie
śpiewali razem z nami, mimo że pierwszy raz słyszeli
niektóre pieśni. Ale dotyka mnie tutaj również wasza
relacja z księżmi. Kapłani tutejsi są naprawdę niezwykli.
Odbyliśmy tu na plebanii wiele pięknych rozmów na
temat parafii. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci –
tak po bratersku. Panuje tu bardzo przyjazny klimat. I po
prostu widać, że duszpasterze ogromnie troszczą się o tę
parafię.
Jak nie stracić tego, czego doświadczyliśmy?
Co zrobić, aby to w życiu codziennym nie uleciało?
Po pierwsze: wskazówką może być Biblia. Jeżeli
spotkanie z Bogiem było rzeczywiste, to tego nie da się
tak po prostu zapomnieć. Tak zapewne było z Marią
Magdaleną, Bartymeuszem czy Zacheuszem. Spotkanie

z Jezusem obudziło ogromne pragnienie nowego życia
w Bogu. Po drugie: warto odpowiedzieć na pytanie jaki
ma być styl życia chrześcijanina. Bo ja nie jestem tylko
osobą, która wierzy w Boga, ale też chce żyć Bogiem.
Dlatego ważne jest, aby wejść do jakiejś wspólnoty,
czytać Pismo Święte i dokumenty Kościoła, pamiętać
o modlitwie osobistej i o sakramentach. To
jest taki "pakiecik", który gwarantuje wzrost
człowieka wierzącego. I to widać. Zazwyczaj
rok po misjach jest renowacja misji i wówczas można sprawdzić, czy parafia poszła do
przodu w rozwoju duchowym.
A co z osobami, które uczestniczyły w misjach, a niczego nie doświadczyły? Może z tymi,
które czują się zawiedzione?
Akurat nie spotkałam takich osób, ale gdyby takie się
znalazły chętnie bym z nimi porozmawiała. W takiej
sytuacji na pewno trzeba zadać sobie pytanie: „czego się
spodziewamy?”. A właściwie: "czy zapytaliśmy Boga,
co chciał nam w tym czasie powiedzieć, w jaki sposób
zadziałać?". Podam przykład: byłam kiedyś na tak
nudnych rekolekcjach, że myślałam, że z tych nudów
będę "jeść ściany". Chciałam po prostu stamtąd
wyjechać. Wtedy mądra osoba doradziła mi, żebym
wytrwała i z każdej konferencji postarała się wynieść
dla siebie tylko jedno zdanie. Wyobraźcie sobie
półtoragodzinną naukę, która nudzi was śmiertelnie, ale
czekacie tylko na to jedno zdanie. Nie było łatwo, ale
okazało się, że były to jedne z lepszych moich
rekolekcji. Tak więc jeśli nawet nic cię nie porusza
i jesteś obojętny, zachęcam, żeby zadawać Bogu pytania: „co chce tobie przez taką sytuację powiedzieć?”

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski
Ciąg dalszy za tydzień.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
- Spowiedź święta w poniedziałek, wtorek i środę
w godz. 7.00 - 7.30 oraz 18.00 - 19.00. W czwartek
rozpoczynają się obchody Świąt Paschalnych, dlatego
przystąpmy do sakramentu pokuty przed tym dniem.
Dodatkowa spowiedź w piątek w godz. 21.00-23.00.

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.
- godz. 18.30 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
zakończona przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
do Ołtarza Adoracji, tzw. ciemnicy; cicha modlitwa
adoracyjna; godz. 23.00 - zakończenie adoracji.
W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie
Eucharystii i Kapłaństwa. Dlatego dzieci, które
w ubiegłym roku pa raz pierwszy przystąpiły do
Komunii Świętej, prosimy o przybycie w komunijnych
strojach. Będą dla nich zarezerwowane miejsca w pierwszych ławkach.

Wielki Piątek
- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła
i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu, odwiedziny chorych od godz. 8.30
- 15.00 - DROGA KRZYŻOWA
- 18.15 - rozpoczęcie nowenny do Bożego Miłosierdzia
- 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej zakończona
przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu
Pańskiego, adoracja do 23.00
- 21.00 - GORZKIE ŻALE
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
Ofiary składane przy krzyżu przeznaczone są na
utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie oraz
innych miejsc świętych w Ziemi Świętej.

Wielka Sobota
Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.
- godz. 8.00 - Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła
i rozpoczęcie całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu.
- święcenie pokarmów o godz. 11.00, 12.00, 13.00
i 14.00 na placu między kościołem a domem
parafialnym,
- godz. 21.15 - nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 21.30 - MSZA ŚWIĘTA WIGILII
PASCHALNEJ (przynosimy ze sobą świece)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
21 kwietnia 2018 r.
MSZE ŚWIĘTE o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 18.30

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
22 kwietnia 2018 r.
- Msze św. jak w niedziele (8.00, 10.00, 12.00 i 18.30)

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii całego Triduum
Paschalnego. Zachęcamy też do nawiedzania kościoła w
piątek i w sobotę w ciągu dnia i adoracji Pana Jezusa
przy ciemnicy i przy grobie. Msza św. Wigilii
Paschalnej, która rozpoczyna się w Wielką Sobotę
wieczorem, po zachodzie słońca, jest najważniejszą
Eucharystią w całym roku liturgicznym. To właśnie
podczas Wigilii Paschalnej po raz pierwszy śpiewamy
uroczyste „Alleluja” i zaczynamy świętować
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chociaż ta Msza św.
rozpoczyna się w sobotę wieczorem, to jednak jest
ona już Mszą św. niedzielną – Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. W tradycji polskiej
utarł się zwyczaj, że dopiero procesja rezurekcyjna
oznacza Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół zachęca
jednak do tego, aby nie rozdzielać tych dwóch
wydarzeń – Wigilii Paschalnej i Rezurekcji, gdyż są
one ze sobą ściśle związane, stanowią pewną jedność.
Chcąc podkreślić ogromne znaczenie Wigilii Paschalnej
łączymy ją z procesją rezurekcyjną. Liturgię Wigilii
Paschalnej rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz.
21.30 i na zakończenie Mszy św. odbędzie się
uroczysta procesja rezurekcyjna. W związku z tym
nie będzie już Rezurekcji w niedzielę o 6.00 rano.
Pierwsza Msza św. w niedzielę wielkanocną zostanie
odprawiona o godz. 8.00. Zachęcamy parafian do
udziału w tej ważnej i uroczystej liturgii, jaką jest
Wigilia Paschalna. Zachęcamy do przybycia również
dzieci, aby wdrażały się w najistotniejsze obrzędy
świąteczne. Po zakończeniu nocnej liturgii zapraszamy
parafian na poczęstunek do domu parafialnego.
Wszystkie panie, które chciałyby zrobić ciasto na to
wspólnotowe świętowanie Zmartwychwstania
Pańskiego, prosimy o kontakt.

Adoracja wspólnot parafialnych
- TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
20.00 – 23.00 Semper Fidelis
WIELKI PIĄTEK
8.00 – 12.00 Żywy Różaniec
12.00 – 13.00 Dzieci + scholka
13.00 – 18.00 Służba Liturgiczna
21.00 – 23.00 Młodzież (prowadzi wspólnota Ucho igielne)
WIELKA SOBOTA
8.00 – 12.00 Rada Parafialna
12.00 – 16.00 Wieczernik
16.00 – 20.00 Żywy Różaniec
20.00 – 21.00 Różaniec Rodziców za Dzieci

INTENCJE MSZALNE
Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia
7.30 - wolna intencja
18.00 - o łaskę wiary i światło Ducha Świętego dla
dzieci, z podziękowaniem za rok życia Moniki
Wielki Wtorek, 16 kwietnia
7.30 - wolna intencja
18.00 + Stefania
Wielka Środa, 17 kwietnia
7.30 - wolna intencja
18.00 + Krystian Brzozowski - m-c po śmierci
Wielki Czwartek, 18 kwietnia
18.30 + Alicja Wrońska

Wielki Piątek, 19 kwietnia
18.30 - Liturgia Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna - sobota, 20 kwietnia
21.30 - w intencji parafian
Niedziela Wielkanocna, 21 kwietnia
8.00 + Maria Alicja Słomińska
10.00 + rodzice: Helena i Piotr Rogal oraz dziadkowie:
Anna i Jan; Maria i Wincenty
12.00 + Rudi Rosner w 9. rocznicę śmierci, +z rodziny
18.30 + ks. Andrzej Rakowski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Plan TRIDUUM PASCHALNEGO na str.3.
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
dzisiaj o godz. 17.30.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.45.
3. Spotkanie grupy Semper Fidelis w poniedziałek
o 19.30.
4. Spotkanie modlitewne prowadzone przez wspólnotę
„Wieczernik” we wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym. Zapraszamy młodzież pracująca oraz
dorosłych parafian.
5. Do robienia ciemnicy oraz grobu zapraszamy w środę
o godz. 19.00.
6. Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą
Miłosierdzia Bożego rozpocznie się w Wielki Piątek
o godz. 18.15. W Wielką Sobotę również 15 minut
przed wieczorną liturgią, a w niedzielę i poniedziałek
po sumie parafialnej.

7. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można
dzisiaj przynieść do kościoła i złożyć do wystawionego
obok chrzcielnicy kosza. Ofiary te przeznaczone będą
dla osób potrzebujących i biednych.
8. Do skrzynek „Ofiary na kwiaty” można składać
ofiary na kwiaty do Bożego grobu.
9. Ofiary składane przy okazji nabywania palemek
przeznaczone będą na działania duszpasterskie z młodzieżą w naszej parafii.
10. Za tydzień, w Wielkanoc, będziemy mieli tacę
remontowo-inwestycyjną.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w czwartek o godz.
8.00.
Zmarła nasza parafianka: Teresa Osińska, l. 74, zam.
przy ul. Twardej. Polećmy ją miłosiernemu Bogu…

WIELKI CZWARTEK' 2018
Na progu Wielkiego Tygodnia zwracamy się
z prośbą o włączenie się w akcję „Słudzy Pana.
Kapłani proszą o modlitwę”. W Wielki Czwartek,
kiedy wspominać będziemy pamiątkę ustanowienia
Eucharystii i Kapłaństwa, będziemy mieli okazję,
aby do życzeń dla księży, dodać dar modlitwy.
Po liturgii w tym dniu będzie można wziąć przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię
księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla
wszystkich księży). Osoba która weźmie intencję

zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza
przez kolejne 30 dni. Wedle uznania można ten czas
wydłużyć lub przekazać modlitwę innej osobie.
Do modlitwy można dołączyć ofiarowanie za kapłana Eucharystii lub postu. Jest to nie tylko dar, ale
i wielka łaska, gdyż wielu księży odwdzięcza się tym
samym.

W swojej codziennej modlitwie pamiętajmy również
o kapłanach posługujących w naszej parafii.

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;
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