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I czytanie Dz 6,1-7; II czytanie: 1 P 2,4-9; Ewangelia: J 14,1-12

Barbara Majkowska

 Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

FATIMA - DRUGIE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ
13 CZERWCA 1917 r.

 Po pierwszym ukazaniu się Maryi trójce dzieci w Fatimie
nie udało się utrzymać tych wydarzeń w tajemnicy. Wieści
o doświadczeniach Łucji, Franciszka i Hiacynty szybko
rozeszły się po okolicy. Gdy kolejnego trzynastego
dnia miesiąca, to znaczy 13 czerwca 1917 roku,
dzieci zgodnie z poleceniem Matki Bożej udały się
w to samo miejsce, towarzyszyły im inne osoby,
ciekawe tego, co się wydarzy. Maryja ukazała się
dzieciom tak jak obiecała. Na początku
odpowiedziała na pytanie Łucji i powiedziała, czego
od nich oczekuje: "Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia
13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie
odmawiali różaniec i nauczyli się czytać". Łucja
skierowała wtedy do Maryi dwie prośby. Poprosiła
o uzdrowienie chorego i zabranie całej ich trójki do
Nieba. Matka Boża nie pozostawiła tych pytań bez
odpowiedzi. Obiecała, że chory, o którego zdrowie
prosiła Łucja, wyzdrowieje w ciągu roku, jeżeli się
nawróci. Maryja obiecała także dzieciom życie
wieczne. Skierowała do Łucji następujące słowa:
"Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zo-

staniesz przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą,
aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić
na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca".

Łucja po usłyszeniu tych słów, bardzo się zasmuciła,
obawiała się, że zostanie całkiem sama. Maryja cały
czas się o nią troszczyła, obiecała, że cały czas
będzie przy niej, a jej Niepokalane Serce będzie
drogą, która poprowadzi ją do samego Boga. Łucja
w swoich wspomnieniach opisała, co zobaczyli po
tej obietnicy Maryi: "W tej chwili, gdy wypowiadała
te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie
i przekazała nam powtórnie odblask tego nie-
zmierzonego światła. W nim widzieliśmy się jakby
pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali
się stać w tej części światła, które wznosiło się do
Nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało nad
ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej
znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które
wydawały się je przebijać". Dzieci już wtedy wie-

działy, że to Serce Maryi, tak bardzo ranione przez ludzki
grzech.

 W dniach od 6 do 9 maja, z inicjatywy księdza proboszcza,
odbyła się pielgrzymka do Wilna. Kilkudziesięciu parafian,
wspartych sympatykami spoza naszej parafii, spędziło
cztery urocze dni przepełnione nadzwyczaj interesującymi
spotkaniami z dziedzictwem kulturowym Wilna i Trok.
Oczywiście każdego dnia był również czas na Mszę św.
i modlitwę.
 Zapowiedzią niezwykle interesujących zdarzeń była nasza
wizyta w pokamedulskim klasztorze w Wigrach nad
jeziorem Wigry. Jest to miejsce położone na wzgórzu,
z przepiękną panoramą na jezioro i okoliczne lasy. To
w tym klasztorze w 1999 r. odpoczywał kilka dni Ojciec
Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski.
Zwiedziliśmy skromy, dwuizbowy apartament, w którym
nocował papież. Po Mszy św., którą w kościele klasztornym
odprawił ks. Jan, w dobrych nastrojach ruszyliśmy do
Wilna.
 Przejazd komfortowym autokarem przebiegł bez zakłóceń
i wieczorem zameldowaliśmy się w bardzo przyjemnym
hotelu w Wilnie. Powitała nas przewodniczka, Aneta
Szełkowska, która przedstawiła nam program dnia nas-
tępnego. Jak się później okazało, p. Aneta, której rodzina
od pokoleń mieszka w Wilnie, miała absolutnie rewelacyjną
wiedzę historyczną, nie tylko o Wilnie, ale również o wiel-

PIELGRZYMKA DO WILNA

kich Polakach żyjących w tym mieście i na Wileńszczyźnie.
Informacje przez nią przekazywane wzbudzały w nas
autentyczne zainteresowanie. Żywe opowiadania, urozma-
icone ciekawymi szczegółami o Mickiewiczu, Słowackim,
Lelewelu, Piłsudskim, Kraszewskim, Moniuszce, Ogińskim,
Miłoszu, Gałczyńskim i wielu innych, rozpalały gorące
polemiki. Brawo, Pani Aneto, i jeszcze raz dziękujemy.
 Po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie Wilna. Wdra-
paliśmy się na górę Trzech Krzyży, z której roztacza się
przepiękna panorama Wilna. U podnóża góry Gedymina,
na której zachowała się baszta, stoi monumentalna Bazylika
Archikatedralna pw. św. Stanisława Biskupa i Władysława.
Wewnątrz znajduje się przepiękna kaplica św. Kazimierza
Królewicza.
 Trudno w krótkiej relacji wymienić wszystkie odwiedzane
kościoły, ale każdy z nich wzbudził nasz zachwyt swoja
niecodzienną urodą. Szcze-
gólnie imponujący jest
kościół św. Piotra i Pawła
na Antokolu: to prawdziwe
arcydzieło.
 Wielkim zaszczytem i wy-
różnieniem dla nas była
możliwość uczestnictwa we



ks. Krystian Wilczyński

 

Mszach św. odprawianych przez księdza Jana
w asyście parafialnej służby liturgicznej
w Ostrej Bramie, przed obrazem Matki Bożej
Miłosierdzia oraz w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego, przed oryginalnym obrazem Jezusa
Miłosiernego. Odwiedziliśmy również domek,
w którym mieszkała św. Faustyna. W tym

miejscu Jezus przekazywał siostrze Faustynie swoje
przesłanie. Będąc tam, odmówiliśmy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego przed relikwiami św. Faustyny.
 Godzina po godzinie ulegaliśmy urokowi Wilna. Przeurocze
miasto. Ostatniego dnia po śniadaniu udaliśmy się do
Troków. Oczywiście pobyt tam zaczęliśmy od Mszy św.,

odprawionej przez księdza Jana w kościele pw. Naj-
świętszej Mari Panny, przed słynącym z łask obrazem
Matki Boskiej Trockiej. Po Mszy zwiedziliśmy zamek
w Trokach - siedzibę władców Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
 Pobyt na przepięknej ziemi wileńskiej zakończyliśmy
obiadem w miejscowej restauracji serwującej potrawy
regionalne. Potem sympatycznie pożegnaliśmy się
z p. Anetą i wyruszyliśmy w drogę powrotną do rodzimego
Gdańska. Szczególne podziękowania uczestnicy piel-
grzymki kierują do księdza proboszcza Jana za perfekcyjnie
zorganizowaną pielgrzymkę. Bóg zapłać!

Światło Słowa - 5. Niedziela Wielkanocna

Ryszard Gauden

 Dzisiejsza liturgia Słowa bardzo odsłania nam Boży zamysł
jedności w Kościele. Przypomniał o tym Sobór Watykań-
ski II mówiąc o tzw. kapłaństwie powszechnym (łac.
sacerdotium communus, czyli wspólnym). Oto cały
Chrystus - Głowa i członki - wykonują całkowity kult
publiczny. Innymi słowy: cały Kościół jest Ciałem
Chrystusa, które modli się i oddaje właściwą cześć Bogu.
Jest to możliwe tylko dzięki Głowie, którą jest Chrystus.
 Dzieje Apostolskie ukazują nam dzisiaj początek posług
w Kościele. Szybko okazało się, że nie sami Apostołowie
stanowili Kościół. Tysiące ludzi ochrzczonych, wierzących
jak oni, chcieli oddawać cześć Bogu. Składali ofiary, głów-
nie duchowe (życie, przyszłość, troski, codzienność) i wraz
z modlitwą kapłana zanosili Bogu w Eucharystii. Tym-
czasem Kościół coraz bardziej wychodził do ludzi i potrzeba
było zająć się następnymi rzeszami wyznawców
Chrystusa.
 Kiedy brakowało czasu Apostołom, wybrali siedmiu dia-
konów (gr. sług) dla bezpośredniej pomocy wiernym. Sami
zaś oddali się modlitwie i głoszeniu słowa, do czego jako
apostołowie byli w pierwszym rzędzie powołani. Tak oto
Kościół zaczął urzędowo realizować kapłaństwo wspólne
wiernych. Każdy z nas jest częścią organizmu Kościoła
i współpracując ze sobą, ożywiamy Ciało Mistyczne, to
jest Kościół.
 Św. Piotr wspomina o tym, że jesteśmy żywymi kamie-
niami, z których zbudowana jest świątynia Ducha
Świętego. Nie jest ona związana z budynkiem, który może
zostać zburzony (kiedy świątynia jerozolimska została
zburzona chrześcijanie mieli pokój w sercu), ale z sercami
oddającymi Mu cześć w Duchu i prawdzie (por. J 4,23n).

 Tak oto są rozmaite posługi i funkcje w Kościele: wyni-
kające ze święceń - biskupich, prezbiteratu i diakonatu;

wynikające ze ślubów zakonnych - bardziej wyraźne życie
radami ewangelicznymi; wynikające z sakramentu mał-
żeństwa; wynikające z funkcji liturgicznych (lektor, kantor,
szafarz, ministrant, organista, kościelny, itp.). Każdy ma
swoje zadania, które prowadzą do nieba. Dodatkowo
służąc wspólnocie Kościoła, można się przyczynić do osią-
gnięcia nieba przez innych.
 Wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że Jezus jest
jedynym prawdziwym i najwyższym Kapłanem: "Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6).

Zechciał On podzielić się z nami swoim kapłaństwem.
Święconych biskupów i prezbiterów włączył w swoją
funkcję Głowy Kościoła. Oni reprezentują Jezusa na ziemi.
A ich powinnością jest służyć ludowi Bożemu tak, jak służył
mu sam Zbawiciel. Pomagają im święceni diakoni. Zaś
pozostali wierni są włączeni w całość Ciała Kościoła
oddającemu cześć Bogu Ojcu, przez Chrystusa w Duchu
Świętym.
 Dlatego tak ważna jest jedność w każdej wspólnocie, aby
nie wytworzył się nowotwór, który też żyje, ale na szkodę
Ciała - rozbija jedność i prowadzi do śmierci. Jest nim
niezgoda, osądzanie, oskarżanie, brak miłości, odwlekanie
modlitwy, opuszczanie okazji do spotkania się, rutyna...
 Drogą właściwą, wskazaną nam przez Jezusa jest
zjednoczenie z Ojcem, przez Niego. Tak jak On jest jedno
z Ojcem, tak my mamy być jedno z Nim. Wtedy działać
będziemy jednomyślnie z Bogiem, czyli zawsze będziemy
miłością. W takim stanie będziemy dokonywać dzieł Jezusa
i a nawet większych.
 Potrzeba ciągle wracać pod pusty grób i słuchać Słowa
Jezusa. Ono daje życie i dynamikę głoszenia Dobrej
Nowiny. Zwłaszcza wtedy, gdy słabną siły. Jezus żyje!

ks. Krystian Wilczyñski

 W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: "Ja jestem drogą
i prawdą i życiem". To zatem dobra okazja, aby szerzej
zająć się tematem życia. Obietnica życia może być z jednej
strony przyrównana do obietnicy zmartwychwstania - choć
nawet będziemy musieli przejść przez śmierć, to jednak
potem będziemy żyli wiecznie. Ale to nie wszystko. Życie
wieczne nie oznacza tylko przyszłego życia w Niebie, ale

SŁOWA OBIETNICY (10): ŻYCIE

może rozpocząć się już tu i teraz. Chrześcijanin to ten,
który idzie za Jezusem. A skoro Jezus sam siebie nazywa
życiem, to ten kto ma w sercu Jezusa - ma też Życie, i to
nie byle jakie a w obfitości (tak jak to pisaliśmy w ubiegłym
tygodniu). A po śmierci, jak wierzymy, Życie to będzie
jeszcze pełniejsze i doskonalsze, bo będziemy oglądać Boga
twarzą w twarz.



 W ramach programu „Rodzina rodzinie” została nam przydzielona konkretna rodzina z syryjskiego Aleppo, którą
będziemy jako parafia wspierać przez 6 miesięcy. Jest to rodzina Jacoubu Hedou, który ma 56 lat. Razem z żoną
Tanią mieszkają w Aleppo – musieli uciekać ze
swojego domu do innej dzielnicy miasta z powodu walk
i bombardowań. Potrzebują wsparcia finansowego,
aby opłacić wynajem mieszkania i wykupić dostęp do
prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje
w związku z przedłużającą się wojną. Zapłacenie za
wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce
z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej
żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę
tego, co udaje im się zarobić.  Rodzina otrzymała już
półroczną pomoc w ramach "Rodzina rodzinie", trwa
zbiórka na kolejne 6 miesięcy wsparcia.

RODZINA RODZINIE

Pismo Święte o życiu mówi już od samego początku.
Według Księgi Rodzaju Bóg zasadził w środku Edenu
drzewo życia. I nie zabronił spożywać z niego owoców,
tak jak postanowił to z drzewem poznania dobra i zła.
W ten sposób symbolicznie widzimy, że pierwotnym
powołaniem człowieka było życie. Dopiero po nie-
posłuszeństwie Adama i Ewy, gdy człowiek nauczył się
zła, Bóg wydalił go z raju, żeby "nie wyciągnął teraz
przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia,

zjeść go i żyć na wieki". Znamienne, że również w ostatniej
księdze Pisma Świętego, Apokalipsie św. Jana, czytamy
o tym samym drzewie: "Zwycięzcy dam spożyć owoc
z drzewa życia, które jest w raju Boga". A ponieważ to
Chrystus zwyciężył grzech, możemy ufać, że idąc za Nim
będziemy mogli również zwyciężyć i wyciągnąć rękę po
owoc z drzewa życia.
 W Księdze Powtórzonego Prawa, Bóg mówi: "Kładę
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze
potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając jego
głosu, lgnąc do niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie
twego pobytu na tej ziemi". Tu znów mowa jest o życiu

już na tym świecie, które możemy w wolności wybrać.
Pan Bóg zachęca, ale nie zmusza, żebyśmy po nie sięgnęli.
Również psalmiści wołają: "Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie", "W Tobie jest źródło życia",
a także: "On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej
nie dał się potknąć"
 Księga Przysłów źródło życia widzi w słowach Mądrości.
Uosobiona Mądrość mówi: "Kto mnie znajdzie, znajdzie
życie i osiągnie upodobanie Pana". W tej księdze możemy

również wyczytać, że "zapłatą prawego jest
życie" oraz że "źródłem życia jest bojaźń Pańska".
U Izajasza Bóg przemawia: "jestem z człowiekiem
skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha
pokornych i tchnąć życie w serca skruszone".
Podobną wizję można znaleźć u Ezechiela, gdzie
Pan przywraca do życia zeschłe kości.
 Na początku Ewangelii wg św. Jana znajdujemy
słowa dotyczące Jezusa: "W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi". Ta myśl - że to
sam Jezus jest dawcą życia - zostanie rozwinięta
też dalej. Czytamy: "Kto wierzy w Syna, ma życie
wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy
życia". Sam Chrystus mówi: "Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne" oraz

"Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są
życiem". Życie mamy zatem wówczas, gdy karmimy się
Ciałem i Krwią Jezusa, a także Jego Słowem. O życiu
mówi się także w kontekście innych osób Trójcy Prze-
najświętszej - Ojca ("Ojcze. A to jest życie wieczne: aby
znali Ciebie") oraz Ducha ("Duch daje życie").
 Bóg daje życie, ale musimy uważać, aby przez grzech się
od niego nie odłączyć. Jak czytamy w Liście św. Jakuba:
"Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie
poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez
Pana tym, którzy go miłują". Dążmy do tego i wierzmy
obietnicy samego Jezusa, który powiedział podczas
Ostatniej Wieczerzy: "Ja żyję i wy żyć będziecie".

Damian Zelewski
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
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Poniedziałek, 15 maja; 7.30 + w czyśćcu; 18.00 + Ryszard Korgul

Wtorek, 16 maja - Świętego Andrzeja Boboli; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 + Zofia, Jan, Marian Czapliccy

Środa, 17 maja; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 - w intencji dziadka Stanisława Góry - dziękczynienie z prośbą o dalsze

błogosławieństwo i zdrowie

Czwartek, 18 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Ryszard Korgul (Msza gregoriańska)

Piątek, 19 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Urszula Rzoska w m-c po pogrzebie

Sobota, 20 maja - święcenia kapłańskie w Katedrze Oliwskiej; 7.30 + Czesław Dłoniak w 6. rocznicę śmierci;

18.00 + Bolesław Gil, rodzice z obu stron i rodzeństwo

6. Niedziela Wielkanocna, 21 maja; 8.00 + Czesław Grzywaczewski w 4. rocznicę śmierci; 10.00 - uroczystość

I Komunii Świętej; 12.00 + Andrzej, +z rodziny; 18.30 + Gerda Dargacz w 1. rocznicę śmierci, Franciszek Dargacz

w 5. rocznicę śmierci

1. Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o 17.30, w niedziele o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych,
całe rodziny na tę piękną modlitwę.
2. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
3. We wtorek 16 maja w liturgii czcimy św. Andrzeja Bobolę, kapłana i męczennika, patrona Polski. Msze święte
o 7.30 oraz 18.00. U Ojców Jezuitów uroczystości odpustowe o godz. 19.00.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Spotkanie rady parafialnej w środę o godz. 19.00 w plebanii.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w domu parafialnym.
7. Próby dzieci przed I Komunią we wtorek, czwartek i piątek o godz. 16.30.
8. Pierwsza spowiedź dzieci w sobotę o godz. 16.30. Zachęcamy do sakramentu pokuty również rodziny dzieci
pierwszokomunijnych.
9. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w przyszła niedzielę o godz. 10.00.
10. Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się w najbliższa sobotę o godz. 9.00 w Katedrze Oliwskiej. Otrzyma
je 6 diakonów naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego. Pamiętajmy w modlitwie o tych kandydatach do
kapłaństwa.
11. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne.
12. Młodzież rozpocznie 9-dniową nowennę przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania w przyszła niedzielę
na Mszy św. o godz. 12.00.
13. Rekolekcje o nazwie "Kurs Nowe Życie" odbędą się w dn. 26-28 maja w Gdańsku Brzeźnie. Zachęcamy do
udziału. Informacje i zapisy u kapłanów oraz na www.snegdansk.pl
14. W ramach programu "Rodzina rodzinie" została nam przydzielona konkretna rodzina z syryjskiego Aleppo,
którą będziemy jako parafia wspierać przez 6 miesięcy.
Więcej na ten temat na str. 3.
15. Sprzątanie kościoła oraz dekorowanie przed
uroczystością komunijną w sobotę o godz. 8.00. Prosimy
o to rodziców dzieci.
16. Zapraszamy do wyjazdu na spotkanie młodzieży
w Lednicy w sobotę, 3 czerwca. Szczegółowe informacje
i zapisy w zakrystii.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Halinę Cichosz, l. 69. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…


