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Pierwsze czytanie:  Mdr 7,7-11; Drugie czytanie: Hbr 4,12-13; Ewangelia: Mk 10, 17-30.  

 W październiku, miesiącu poświęconym Matce Bożej, 
codziennie odprawiane są nabożeństwa różańcowe 
wraz z rozważaniem tajemnic dotyczących życia Pana 
Jezusa. Tę modlitwę szczególnie ukochał Jan Paweł II, 
którego czterdziestą rocznicę wyboru na papieża 
obchodzimy 16. października. Opowiadał jak podczas 
swojego dzieciństwa, młodości, a później pontyfikatu 
ważny był dla niego różaniec. W październiku 
przypominał szczególnie o wielkiej sile, jaka płynie         
z tej modlitwy. Mówił o tym między innymi w ten 
sposób: „Pragnę skupić waszą uwagę na różańcu… 
Różaniec jest (...) modlitwą cudowną! Cudowną w 
swojej prostocie i w swojej głębi… W te same 
dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić 
wszystkie sprawy, które składają się na życie czło-
wieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy 
osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, 
którzy nam są najbliżsi, tych,   o których najbardziej 
się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa 
różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.”  
 Warto wspomnieć, że Jan Paweł II poświęcił 
modlitwie różańcowej list apostolski z 2000 roku 
zatytułowany Rosarium Virginis Mariae („Różaniec 
Najświętszej Maryi Panny”). Jest on podzielony na 
trzy rozdziały, poprzedzone wstępem, w którym papież 
przedstawił nauczanie Kościoła dotyczące tej mo-
dlitwy. W pierwszym rozdziale „Kontemplować 
Chrystusa z Maryją” Jan Paweł II podkreślił rolę Matki 
Bożej w zbliżaniu się do Chrystusa. W następnym 
„Tajemnice Chrystusa – Tajemnice Matki” zapropono-
wał rozważanie, oprócz tajemnic radosnych, bolesnych 

i chwalebnych, tajemnic światła, w celu głębszego 
poznania i kontemplowania życia Jezusa. Natomiast       
w trzecim rozdziale „Dla mnie żyć to Chrystus” papież 
przedstawia swoje refleksje i rozważania na temat 
Różańca. Całość kończy zachęta do odmawiania tej 
modlitwy i powierzenie Kościoła Maryi – Królowej 
Różańca.  
 Papież sam modlił się odmawiając różaniec, ale 
również zapraszał do tego innych. Przywołajmy na 
koniec słowa zachęty samego Jana Pawła II: „Róża-
niec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała mo-
dlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej 
modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które 
Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej 
kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" 
dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia 
(Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… W tajemnicach 
radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyń-
stwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach 
bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego 
Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach 
chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego.          
W Chrystusie zmar-
twychwsta łym ca ły 
świat zmartwychwsta-
je. Modlitwa tak prosta 
i tak bogata. Z głębi 
mojego serca zachę-
cam wszystkich do jej 
odmawiania.” 
              Barbara Majkowska 

RÓŻANIEC – ULUBIONA MODLITWA JANA PAWŁA II



     Katolicki Telefon Zaufania 

                      Celem jest niebo

W naszej diecezji powstał Katolicki Telefon Zaufania. Zachowuje on wszystkie standardy, jakie 
określają działanie pozostałych telefonów zaufania. A anonimowość, która towarzyszy rozmowie 
telefonicznej, jest bardzo przydatna. Telefon ośmiela. I daje większą łatwość rozmowy na naprawdę 
trudne tematy, także wiążące się z wiarą człowieka. Krótko mówiąc katolicki telefon zaufania ma 
być kawałkiem Ewangelii w słuchawce (ks. J. Uchwat).
Czasem bezpośrednią rozmowę z księdzem uniemożliwia człowiekowi nadmierne poczucie wstydu, 
lub przekonanie o ogromnej winie. Zdarzają się jednak sytuacje, że komuś, kto rozpoznawalny jest 
w swojej wspólnocie parafialnej trudno jest rozmawiać o swoich problemach z doskonale znanymi 
sobie duszpasterzami. Lekarstwem na te wszystkie sytuacje może być właśnie telefoniczna 
rozmowa z odpowiednio przygotowanym człowiekiem.

Katolicki Telefon Zaufania działa 
od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 ‒ 21.00 

tel. 58 380 21 41 
Więcej informacji na: http://telefon-zaufania.pl/
Adres mailowy: kontakt@telefon-zaufania.pl

Pytanie o sens życia spędza sen z powiek wielu ludziom, 
szczególnie tym, którzy muszą mierzyć się z wyzwa-
niami przerastającymi ich siły. Kiedy opadają już ręce        
i po ludzku nic więcej nie można zrobić, nie można 
ulżyć komuś w cierpieniu czy polepszyć beznadziejnej 
życiowej sytuacji, wszystko wydaje się tracić sens,            
a wiara staje się zbiorem pustych, nieżyciowych prawd. 
 Dlaczego wiara, która powinna nadawać sens życiu 
właśnie w obliczu wszelkiego rodzaju cierpienia, nie 
przynosi nadziei? Wielu traktuje wiarę jako coś, co ma 
uczynić życie łatwiejszym. Tymczasem celem wiary jest 
uczynić życie wiecznym. Wskazuje na to sam Jezus: 
„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za 
Mną” (Mk 10,21). Dopiero uznanie przemijalności świa-
ta pozwala prawdziwie pójść za Chrystusem. Dopiero 
wtedy wiara jest w stanie nadać sens życiu, które wydaje 
się bezsensowne. „Umiłowałem ją [Mądrość] nad zdro-

wie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo 
blask jej nie ustaje” (Mdr 7,10). Nie jest to psycholo-
giczny zabieg przesunięcia poszukiwania szczęścia poza 
granicę śmierci, bo nie jest ono możliwe w pełni na 
ziemi. Biblia podpowiada nam, że prawdziwą mądrością 
jest odkryć wieczny wymiar tego, co przemijalne. Cała 
rzeczywistość, którą znamy, będzie miała dla nas sens, 
gdy odkryjemy Fundament jej istnienia i Cel, do którego 
zmierza – Boga Stwórcę i Zbawiciela. 
 Pytanie o sens jest ważne i nie należy się go bać, lecz 
trzeba zadawać je z wielką pokorą – z pozycji 
stworzenia, które ma ograniczone możliwości 
poznawcze, ponieważ „(…) wszystko odkryte jest i od-
słonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek” (Hbr 4,13). To my zdamy rachunek przed 
Bogiem z poszukiwania Go, a nie On będzie tłumaczył 
się z tego, że nie znaleźliśmy szczęścia na ziemi. Niebo 
jest naszym celem. Nie ziemia. 

ks. Mateusz Tarczyński
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Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim 
(Łk 1, 39-45). 
Jeśli kogoś dzisiaj zapytać, co u niego słychać, to            
z wielkim prawdopodobieństwem odpowiedź będzie 
brzmiała mniej więcej tak: „Nie mam na nic czasu”. 
Gdyby tak posłuchać ludzi i zastanowić się nad tym,           
o czym między sobą rozmawiają, to można by dojść do 
wniosku, że wyznacznikiem statusu społecznego i miarą 
sukcesu w życiu jest brak czasu! Im bardziej ktoś 
zabiegany, zajęty, zapracowany, tym bardziej jest 
s p e łn i o n y w ży c i u – 
mogłoby się wydawać. Tak 
jakby nadmiar wolnego 
czasu był, we współczesnej 
rzeczywistości, powodem 
do wstydu. 
Ale czy na tym życie rze-
czywiście polega, żeby je zabiegać, zalatać? Czy o to 
chodzi, żeby każda jego sekunda była spędzona na 
produktywnym zajęciu? Czy nie jest tak, że im bardziej 
staramy się czas wypełnić milionem prac, tym bardziej 
jest on pusty? 
Popatrzmy na Martę i Marię z Łukaszowej Ewangelii. 
Upominając narzekającą Martę, Jezus wcale nie 
wyjaśnia, czym jest to „mało”, czego nam potrzeba. Nie 
tłumaczy, co jest „najlepszą cząstką”, której nie 
będziemy pozbawieni – jeśli ją posiądziemy. Skąd Marta 
ma wiedzieć, skąd my możemy wiedzieć, o co Mu 
chodzi, co On chce nam przez to powiedzieć? Jeśli nie 
znajdziemy czasu, żeby usiąść u Jego nóg i przy-
słuchiwać się Jego mowie, nie mamy szans, żeby to 
zrozumieć. Jezus mówi w taki sposób, że odkrywanie 

sensu Jego słów wymaga poświęcenia czasu. Tyle że 
czas spędzony na „bezproduktywnym” siedzeniu u Jego 
nóg nigdy nie jest stracony. Zawsze owocuje – 
stukrotnie, tak, że przy naszych tylko ludzkich wysiłkach 
nigdy nie bylibyśmy w stanie podobnych efektów 
osiągnąć. 
A teraz dwie inne kobiety: Maryja i Elżbieta. Maryja         
„z pośpiechem” poszła do Elżbiety, która była brzemien-
na, i pozostała u niej około trzech miesięcy. Zapewne         
w tym czasie dużo pomagała starszej krewnej. Obie 
raczej nie próżnowały. A jednak scena z Ewangelii jest 

wypełniona pokojem. Nie 
ma w niej żadnej nerwowo-
ści, żadnego „krzątania się”, 
żadnego denerwowania się 
– co będzie jutro czy poju-
trze, czy ze wszystkim 
zdążę, czym się zajmę, jak 

skończę to, co teraz robię. Jest tu i teraz. Jest harmonia, 
radość i wielki, wielki pokój. 
Pośrodku jest Bóg: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się 
duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. Wszystko inne jest 
na swoim miejscu i dzieje się w swoim czasie, tak, jak 
powinno. 
Bóg jest odwieczny, ma nieskończenie wiele czasu. I ka-
żda chwila naszego czasu – Jemu powierzona, zostaje 
złączona z Jego wiecznością. Skoro On jest odwieczny, 
to każdy moment spędzony w Jego obecności jest za-
nurzeniem w Jego ponadczasowość, i nabiera zupełnie 
innego wymiaru niż nasze tylko ludzkie starania, nawet 
najbardziej efektywne. Wystarczy spojrzeć na Maryję, 
by zrozumieć, że tak jest naprawdę. 

Joanna Czech

Czas

KĄCIK NAJMŁODSZYCH



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

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 


Poniedziałek, 15 października - Św. Teresy z Avila; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Jadwiga i Bernard 
Klechowicz 
Wtorek, 16 października - Św. Jadwigi Śląskiej - 40-ta rocznica wyboru JPII; 7.30 + Zofia Chrustowicz            
w 1. rocznicę śmierci, Maria oraz +z rodziny z obu stron; 18.00 + Alfons Okuniewski 
Środa, 17 października - Św. Ignacego Antiocheńskiego; 7.30 + Henryk Lewicki w m-c po śmierci;  
18.00 + Alfons Okuniewski 
Czwartek, 18 października - Św. Łukasza; 7.30 + Alfons Okuniewski;  
18.00 + Władysław w 11. rocznicę śmierci oraz rodzice i bracia z rodziny Klimaszewskich 
Piątek, 19 października; 7.30 + Genowefa oraz rodzice; 18.00 + Alfons Okuniewski 
Sobota, 20 października - Św. Jana Kantego; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Zdzisław oraz rodzice 
Niedziela, 21 października; 8.00 + Alfons Okuniewski; 10.00 + Urszula - intencja od kuzynek Janiny, Stanisławy 
i Teresy; 12.00 + Jan Kiełkucki w 8. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron; 18.30 + Andrzej Jankowski

1. Zapraszamy do naszej kawiarenki na pyszne ciasto i kawę w niedzielę o 11.00 i 13.00. 
Dochód ze sprzedaży ciast przeznaczony będzie na parafialny „Caritas”. 


2. Nabożeństwo różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. 

3. Katecheza biblijna w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej. 

4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie we wtorek o 19.00. 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy Świętej. 

6. Spotkanie młodzieży w czwartek o 19.15. 

7. Kolejny Wieczór Modlitwy Młodych odbędzie się w parafii Ojców Jezuitów przy                               

ul. Mickiewicza w piątek. Zapraszamy młodzież - wspólne wyjście na czuwanie o godzinie 
19.00 - zbiórka przy naszym kościele.


8. Trzecią różę i innych parafian prosimy o posprzątanie kościoła w sobotę o godzinie 8.00.  

9. W przyszłą niedzielę kolekta remontowo-budowlana. 

10.W naszym Tygodniku Parafialnym umieściliśmy kartki na „wypominki”. Można je składać         

w zakrystii i biurze parafialnym. 

W minionym tygodniu zmarli: śp. Marek Chyła, lat 49 oraz śp. Bożena Margielska, lat. 81                
z ul. Reja.


