TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 15. maja 2016 roku (nr 42)
I czytanie Dz 2, 1-11; II czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Ewangelia: J 20, 19-23.
Dziś w naszej parafii UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ.
Przyjmie Ją prawie dwudziestka Trzecioklasistów. Bardzo
Im gratulujemy i życzymy by przyjęcie Komunii stało się
początkiem niekończącej się przygody prowadzącej prosto
do nieba! Alleluja!!!

Sakramenty są ustanowionymi przez Chrystusa
widzialnymi, świętymi znakami niewidzialnej rzeczywistości, w których chrześcijanie mogą doświadczyć
uzdrawiającej, przebaczającej, posilającej, wzmacniającej
i uzdalniającej do miłości obecności Boga, bo w nich działa
łaska Boża. Dla chrześcijanina wszystkie sakramenty są
ważne, gdyby jednak trzeba wybrać ten najważniejszy, to
śmiało można pokusić się na wskazanie Eucharystii.
Maj to miesiąc, w którym warto przez chwilę zastanowić
się nad sakramentem, w którym Jezus ofiaruje za nas
samego siebie, żebyśmy z miłości ofiarowali mu siebie.
Ofiarować to umieścić swoje życie w sferze sacrum.
Ofiarować znaczy także praktykować postawę miłości.
Greckie słowo eucharistia oznacza dziękczynienie. Nakaz
sprawowania Eucharystii pochodzi od samego Jezusa:
Czyńcie to na moją pamiątkę (Łk 22,19). Nie jest ona
jednak tylko spojrzeniem wstecz, odtworzeniem tego,
co miało miejsce w odległej przeszłości. Jest upamiętnieniem, dzięki któremu zdarzenie to rozgrywa się dziś.
Dobywa z przeszłości święty i zbawienny akt i potwierdza
jego wieczysty charakter. Eucharystia jest pamiątką nie
tylko Ostatniej Wieczerzy, ale wszystkiego, słów, czynów,
życia i zmartwychwstania Jezusa. Zapowiedź uczty, którą
sprawujemy, uobecnia się na kartach Ewangelii. W ujęciu
św. Łukasza, Eucharystia jest kontynuacją posiłków, jakie
Jezus spożywał z grzesznikami, celnikami, faryzeuszami,
z wszystkimi, którzy mieli pragnienie w nich uczestniczyć.
Jest próbą ponownego zrozumienia swojego życia i przemienienia go. Istotę Eucharystii doskonale oddaje opowieść
o uczniach idących do Emaus. Oto Jezus zmartwychwstały
staje pośród nich, przemawia do nich, lecz oni poznają Go
dopiero przy łamaniu chleba. Łamanie chleba jest symbolem oddania siebie. Jest zachętą, żebyśmy przełamali
pancerz obojętności i otworzyli swe serca na innych.
Uczestnictwo w Eucharystii wymaga dzielenia się z innymi
także swoim czasem, miejscem, życiem, tęsknotami.
Przyjmując Jezusa człowiek staje się automatycznie
domostwem Boga. Eucharystia jest znakiem nieprzebranej miłości Boga do człowieka. Krew symbolizuje miłość
rozlewającą się na wszystkich. Można także spojrzeć na

sakrament z perspektywy ludzkiej miłości. Człowiek
pragnie bliskości i całkowitego zjednoczenia się ukochaną
osobą. Święty posiłek ofiarowany nam przez Jezusa jest
cielesnym doświadczeniem Jego miłości. Chleb jest pocałunkiem miłości.
Ewangelista Jan przedstawia trzy symbole Eucharystii.
W pierwszym ujęciu Chrystus, który jest chlebem z nieba,
zaspokaja głód prawdziwego życia (zob. J 6,48-51). Żyć
prawdziwie to być przesiąkniętym życiem wiecznym.
Drugim symbolem jest obmycie nóg będące wyrazem
miłości do końca. W czasie Eucharystii Jezus obmywa
nam nogi, tak jak uczynił to apostołom. Oczyszcza nas
z grzechów, win i słabości. My natomiast, zanurzeni
w Bożej miłości, stawiając sobie Chrystusa za wzór,
powinniśmy służyć drugiemu, bezwarunkowo go akceptować i postępować wobec niego tak, jak Jezus postępuje
wobec nas. W końcu, Eucharystia jest znakiem Bożej
obecności wśród zgromadzonych ludzi. Chrystus
zmartwychwstały i wywyższony staje wśród wiernych
i przemawia. Przybywa z wieczności znosząc granicę
między śmiercią a życiem. Wszystkie symbole łączy Boża
Miłość, silniejsza od śmierci. W ujęciu św. Jana sakrament
ten jest wtajemniczeniem człowieka w tę Miłość, która
jako jedyna czyni życie wartym życia. W trakcie komunii
wytwarza się między Bogiem a człowiekiem nierozerwalna
więź. Człowiek i Jezus wzajemnie w sobie trwają.
Człowiek pożywa miłość i czuje Chrystusowy pocałunek.
Eucharystia jest przemienieniem. Jezus rozciąga swą
władzę na chleb i wino, wznosi je ponad ich zwykły byt
i wpisuje w zupełnie nowy porządek [J. Ratzinger]. Chleb,
to wszystko to, co w nas pięknie wzrosło i to, co się nie
udało. Wino to cierpienie i radość świata. Składając je na
ołtarzu, składamy na nim swoje życie z ufnością, że Bóg
przemieni je mocą swojego Ducha.
Właściwym działaniem Eucharystii jest przemiana
człowieka w Boga [św. Tomasz z Akwinu].

Kasia Kowalczyk

Światło Słowa - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W jednym ze swoich pierwszych kazań papież Franciszek
powiedział, że Duch Święty jest sprawcą i Babelu
i Pięćdziesiątnicy. To znaczy, że sam Bóg miesza, rozprasza
i dzieli, po to, aby z jeszcze większą mocą i wyrazistością
objawić swoją miłość w jednoczeniu. W dniu Zesłania
Ducha Świętego pojawia się pytanie w świetle tych słów:
Czy Bóg jest kapryśny i czy bawi się stawiając i przestawiając pionki ludzkości i mojego życia? Na pewno nie,
ale jesteśmy stworzeni dla Jego chwały i jesteśmy Jego
własnością. Jeśli jesteśmy ulegli natchnieniom Jego Ducha,
to w pełni objawiamy Jego chwałę. Gdy jest inaczej, dla
naszego dobra, Pan nas rozprasza, żebyśmy z dystansu od
siebie mogli zobaczyć więcej, a potem obrali drogę pojednania. Podobnie jak układając puzzle, trzeba mieć ogląd
całego obrazu, aby dostrzec braki i elementy, które trzeba
właściwie dopasować. To da się zrobić dopiero z pewnej
odległości od układanki. Gdyby nie skutki grzechu pierworodnego, wszystko byłoby bardzo proste i łatwe.
Dzisiejsze pierwsze czytanie objawia moment przemiany
- z grzesznych i zalęknionych, na pełnych mocy Bożej.
Apostołowie, którzy pozostali tymi samymi ludźmi, którzy
przyjęli dar Bożego przebaczenia (dar pokoju z dzisiejszej
Ewangelii), otrzymali Ducha Świętego, który ich przeniknął.
Dzisiaj z Babelu Bóg uczynił jedno Zwołanie (Ekklesia,
Kościół), które się rozumie, jednoczy i chwali Boga.
W widoczny sposób objawia się dar jedności i pokoju,
o który Kościół modli się w każdej Eucharystii w Obrzędach
Komunii i przy wielu innych okazjach. W Jerozolimie, na
podwórku jednego z domostw, wybuchła Bomba świętości,
która poraziła Żydów i prozelitów, Kreteńczyków i Arabów
- ze wszystkich narodów pod słońcem. Zapaleni ogniem
Bożym poszli do swoich krain i tam ogrzewali sobą swoich
bliskich. A kiedy z czasem docierali do nich Apostołowie
i głosiciele Dobrej Nowiny, ci byli już przygotowani na
przyjęcie ognia chrztu Duchem Świętym, i stawali się
świecznikiem Kościoła Chrystusowego (por. Ap 1,11n).
Wykonawcą tego dzieła jest Duch Święty. On daje natchnienie głoszącym, On usposabia odbiorców, On dokonuje
przemiany serc, On chrzci i On modli się w ochrzczonych,
On uświęca i On prowadzi Kościół i całą ludzkość na
spotkanie z Panem. Opowiada o tym dzisiejszy psalm. Nie
ma ani jednego fragmentu dzieła Bożego, w którym nie

działałby Duch Święty.
Tak przechodzimy do drugiego czytania, które mówi
o współpracy chrześcijanina z Duchem, który udziela
wszelkich darów ze swego i według swego uznania, aby
człowiek mógł kochać Boga, bliźniego i siebie. Jedność,
miłość, wspólnota nakierowana na Chrystusa - oto środowisko Ducha Bożego - to nasze środowisko.
W liturgii przewidziana jest sekwencja (liturgiczny utwór
o temacie uroczystości). Warto ją osobiście rozważyć, gdyż
jest to synteza nauczania, jakby charakterystyka działania
Ducha Świętego. Rozważając ją, należy wierzyć, że to
właśnie Duch Boży chce z nami uczynić i że powinniśmy
Mu ulec i śmiało na to pozwolić. Z pełnym zaufaniem
i zawierzeniem - nie mając ani cienia wątpliwości, lęku
i obawy, że mógłby nas skrzywdzić, albo prowadzić ku
fałszywej drodze.
Wreszcie Ewangelia, która objawia tzw. pierwsze wylanie
Ducha na Apostołów. Scena ta jest przede wszystkim
spotkaniem. Święty Zmartwychwstały Jezus, spotyka się
z grzesznymi, pogrążonymi w smutku Apostołami. Tylko
w postawie pokory i świadomości bycia niegodnym można
dać się spotkać Jezusowi. Jeśli chcemy być sami swoimi
zbawicielami, to Zbawiciel Chrystus nie przyjdzie. On
bowiem nie lubi konkurencji. Serce modlącego powinno
być rozpalone tak silnym pragnieniem bycia z Jezusem,
jak pragnienie Apostołów, którzy daliby wszystko, żeby
Mistrz był teraz z nimi. Można więc wyobrazić sobie ich
reakcję na tą niespodziewaną wizytę. Zmartwychwstały
podwójnie ich zapewnia o pokoju jaki przynosi - przebacza
ich ucieczkę spod krzyża i tak przygotowanym powierza
posługę przebaczania sakramentalnego. Pokój został im
dany poprzez tchnienie (ruah) Duchem Bożym. Biorąc
pod uwagę, że każde słowo ludzkie wypowiadane jest na
wydechu, czyli na tchnieniu, to każde słowo Jezusa tchnęło
Duchem Bożym. Tym bardziej w takim momencie, kiedy
Jego usta nie otwierały się od Wielkiego Piątku, pierwsze
słowa stały się wylaniem Ducha Świętego: "Pokój wam!"
- oto opis Ducha Świętego! Jakby aktywny rzeczownik,
taki rzeczowniko-czasownik: Tak samo nieokreślony jak
Duch Święty, a zarazem skuteczny jak On. I my, ilekroć
słyszymy słowo w mocy Ducha, takie które ma siłę
poruszyć serce ku dobru (homilia, lektura Pisma Świętego,
mądrość z ust braci i sióstr chrześcijan), doświadczamy
bardzo wewnętrznie przeniknięcia Świętością Boga. To
ma wzbudzić w nas chęć do działania i dzielenia się,
podobnie, jak Apostołowie obdarowani pokojem, byli
przynagleni do udzielania tego niekończącego się daru
każdemu.
Nie sposób wszystkiego o Duchu Świętym opisać. Powyższe myśli komentarza mają być jedynie zachętą,
ukierunkowaniem na własną otwartość na Niego. Każda
osoba ma indywidualną relację z Bogiem i dlatego konieczne
jest odkrywanie osobistej drogi. Dokonuje się to poprzez
modlitwę we Wspólnocie Wierzących.

ks. Krystian Wilczyński

O zwyczajności

Niedawno, słuchając konferencji o przyjaźni (ks. Krzysztof
Grzywocz, "W duchu i przyjaźni"), usłyszałam zdanie,
że Bóg jest Bogiem bardzo czułym i po to stał się
człowiekiem, żeby móc poczuć na sobie dotyk drugiego
człowieka. Poczuć, jak kobieta obmywa Mu stopy łzami,
a potem wyciera włosami. Jak umiłowany uczeń opiera
głowę na Jego piersi. Usłyszeć, jak pierwszy wśród Apostołów najpierw zapiera się Go trzy razy, a potem wyznaje,
że kocha Go bardziej niż inni. Po to, by móc dotknąć stóp
uczniów w wieczerniku.
Była też mowa o tym, że Jezus mógł przyjść na świat od
razu jako dorosły mężczyzna. Wolał jednak urodzić się jako
dziecko. Zapewne po to, by mieć udział w ludzkim życiu
od początku do końca, od narodzin do śmierci. Myślę
jednak, że również po to, by móc doświadczyć niezwykłej
czułości Matki.
Bóg jest wszechmogący, ale tylko człowiek, tylko Jego
Matka, mogła Mu dać macierzyńską miłość. Która jest
najpiękniejsza na świecie. Może też dlatego Bóg zdecydował się przyjść na świat jako bezbronne niemowlę, żeby
móc być dotykanym, całowanym, przytulanym przez
Matkę. Żeby Ona Go przewijała, opatrywała rany, pocieszała. Żeby się do Niego uśmiechała i śpiewała Mu
kołysanki. Uczyła chodzić. Żeby mógł zrobić pierwsze

samodzielne kroki w kierunku wyciągającej do Niego
ramiona Niewiasty. Pamiętam, jak moje dzieci uczyły się
chodzić i ile było przy tym radości i wzruszenia.
Czy może być coś piękniejszego niż troska i dobroć matki?
A z drugiej strony, czy jest coś zwyklejszego i oczywistszego niż ta miłość właśnie?
Może więc Jezus stał się człowiekiem również po to,
by doświadczyć zwyczajności ludzkiego życia. Może ona
jest właśnie najpiękniejsza. Zwyczajność miłości, serdeczności, uśmiechu, przyjaźni. On przecież tak żył, jakby był
najzwyklejszym człowiekiem, synem cieśli, Nazarejczykiem. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Przez tę
zwyczajność stał się najbliższy tym, których ukochał.
Tak samo, jak teraz, w Eucharystii. Ten moment, kiedy
chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, jest bardzo
zwykły, bardzo powszedni. I to co następuje potem: na ołtarzu, aż do Komunii, przebywa Syn Boży, ale czasem
tak, jakby Go wcale tam nie było. Nikogo nie dziwi Boża
obecność.
Może więc właśnie ta zwyczajność i codzienność są
najpiękniejsze. I może On jest wtedy najbliżej nas, kiedy
po prostu jesteśmy. Kiedy nie dzieje się nic nadzwyczajnego, wszystko jest tak, jak zwykle. Wtedy On
przychodzi, tak po prostu. I Jest.
Asia Czech

TY WYZWOLIŁEŚ NAS PANIE!
ŚDM NA JASNEJ GÓRZE (1991)

Tegoroczny Kraków nie będzie pierwszym polskim miastem,
w którym spotkają się młodzi ludzie podczas Światowych Dni
Młodzieży. W 1991 roku młodzież z całego świata przyjechała
do miejsca, które od lat jest zwieńczeniem pielgrzymek
- na Jasną Górę do Częstochowy. To wydarzenie miało istotne
znaczenie dla mieszkańców Europy, już wtedy wolnej od
komunizmu. Znakiem politycznych przemian był fakt,
że w tym spotkaniu mogli uczestniczyć młodzi z Europy
Wschodniej, dla których dni młodzieży były pierwszą okazją,
aby wyjechać z kraju. Dla Jana Pawła II spotkanie w Polsce
stanowiło część jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny. Gdy
papież zobaczył wszystkich zebranych przy sanktuarium Matki
Bożej Królowej Polski odniósł się do odzyskanej wolności:
Kościół w Europie może w końcu swobodnie oddychać
obydwoma płucami. Papież wytłumaczył młodym pielgrzymom motywy swojej decyzji, a mianowicie to, dlaczego wybrał
Jasną Górę na miejsce ŚDM. Chciał, aby młodzi ludzie w
tym szczególnym miejscu oddawania czci Maryi mogli
doświadczyć, czym jest przybranie za synów, zaś na zakończenie ŚDM w ich obecności odmówił akt zawierzenia
młodzieży świata Matce Bożej.
Tematem przewodnim spotkania wybrane zostały słowa św.
Pawła: Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8,15).
Zapraszając do Częstochowy, Jan Paweł II powiedział: Gdzie
można lepiej zrozumieć, co znaczy być dziećmi Bożymi, jeśli
nie u stóp Matki Boga? (...) Udajemy się do sanktuarium, które
dla narodu polskiego ma szczególne znaczenie; jest to miejsce
ewangelizacji i nawrócenia, miejsce, do którego przybywa
tysiące pielgrzymów pochodzących ze wszystkich stron kraju
i świata. Słowa szczególnego zaproszenia zostały skierowane

do młodzieży z Europy Wschodniej, która odpowiedziała
w sierpniu swoją obecnością i gorącą modlitwą u stóp Jasnogórskiej Pani. Wszyscy śpiewali hymn Abba Ojcze cieszący
się do dzisiaj niesłabnącą popularnością, przygotowany przez
twórcę lednickich spotkań - dominikanina ojca Jana Górę.
Uczestnicy doświadczali mocy Ducha Świętego i patrzyli
się na ten niezwykły cud: wszystkie kraje Wschodu i Zachodu,
Północy i Południa usłyszały w swoich językach o wielkich
dziełach Bożych, a Jasna Góra stała się domem dla młodych
całego świata.
Podczas spotkania papież rozważył trzy słowa, które stały
się przedmiotem refleksji: Jestem - Pamiętam - Czuwam,
a młodzi w trakcie spotkania wnieśli Krzyż i ustawili w środku
zgromadzenia. Obok krzyża Chrystusa została położona Biblia
oraz Ikona Bogurodzicy. Ojciec Święty powiedział: Temu
symbolowi odpowiada słowo "Czuwam". To słowo
oznacza postawę matki. Jej życie, Jej powołanie wyraża
się w czuwaniu. Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie
czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na
całej ziemi /.../ z Jasnej Góry, czuwa Ona nad całym
narodem, nad wszystkimi.
To spotkanie, w którym uczestniczyło około miliona siedemset
tysięcy młodych, było tak ważne, ponieważ po raz pierwszy
zgromadziło razem młodzież ze
Wschodu i Zachodu i stało się
symbolem długo wyczekiwanej
przez nich wolności. Wszyscy
pamiętają to doświadczenie
jedności, które było największym darem Ducha Świę-

tego. Do dzisiaj podczas różnych uroczystości śpiewa się
słowa z hymnu tego spotkania: Ty wyzwoliłeś nas Panie
z kajdan i samych siebie, co jest dowodem,

że Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem
Opatrznościowym, tak ważnym w życiu młodego
Barbara Majkowska
chrześcijanina.

Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrystusa. Amen.

Pola Lednickie (niedaleko Gniezna) to miejsce, odbywających się od 1997 roku, Spotkań Młodych
Lednica 2000. Co roku w pierwszą sobotę czerwca tysiące młodych przyjeżdżają nad brzegi Jeziora Lednica, by
wspólnie modlić się, tańczyć, śpiewać, dzielić się radością. Zapraszamy do wspólnego wyjazdu na Lednickie Pola
w sobotę, 4 czerwca. Startujemy o 6.00, powrót w niedzielę, 5 czerwca o świcie. Szczegóły i zapisy w zakrystii.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 15 maja 2016 r. - Zesłanie Ducha Świętego - 8.00 + Jan Jagodziński (greg.); 10.00 - I Komunia Święta; 12.00 + Paweł Strzelec
w 18. rocznicę śmierci; 18.30 + Weronika Feliniak w 7. rocznicę śmierci; Kazimierz i Andrzej;
Poniedziałek, 16 maja - NMP Matki Kościoła - odpust parafialny - 7.30+ Jan Jagodziński (greg.); 18.00 - Msza św. odpustowa
Wtorek, 17 maja - 7.30 + rodzice: Marta i Augustyn; +z rodziny Czaja; 18.00 + Danuta Fifielska, +Witold Sobecki - od pracowników SP 69
Środa, 18 maja - 96. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II - 7.30 + Jan Jagodziński 18.00 + Natalia Kochańczyk;
Czwartek, 19 maja - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 7.30 + Jan Jagodziński (greg.);
18.00 +Eugeniusz, Zbigniew Jabłońscy, Henryk Egert
Piątek, 20 maja - 7.30 + Czesław Dłoniak w 5. rocznicę śmierci, +rodzice; 18.00 + Jan Jagodziński (greg.)
Sobota, 21 maja - święcenia kapłańskie w Bazylice Mariackiej (godz. 10.00) - 7.30 + Jan Jagodziński (greg.);
18.00 + Ryszard - intencja od sąsiadów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 18.00, a w ciągu tygodnia o 17.30.
2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jest to nasze
święto parafialne, dzień naszego odpustu. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę
świętą o godz. 18.00.
3. Dzisiaj na sumie uroczystość I Komunii Świętej. Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych codziennie na wieczornej
Mszy Świętej, a w piątek pielgrzymka dzieci i rodziców do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wyjazd o godz. 17.15.
4. W tym tygodniu młodzież III klas gimnazjum rozpoczyna nowennę przed bierzmowaniem, które będzie miało miejsce
w środę, 25 maja. Prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych parafian, a rodziców młodzieży zapraszamy na
spotkanie organizacyjne we wtorek, po Mszy św. o 18.00.
5. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz
młodzież pracującą.
6. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
7. W czwartek wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej o 19.15 spotkanie młodzieży przed wyjazdem
na ŚDM do Krakowa.
8. Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się w najbliższa sobotę o godz. 10.00 w Bazylice Mariackiej. Otrzyma
je 12 diakonów naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego.
9. Zapraszamy młodzież do wspólnego wyjazdu na spotkanie na Lednicy w sobotę, 4 czerwca. Startujemy o 6.00,
powrót w niedzielę, 5 czerwca o świcie. Szczegóły i zapisy w zakrystii.
10. W ciągu tygodnia oraz w przyszłą niedzielę będzie możliwość złożenia przy wyjściu z kościoła podpisu pod
obywatelskim projektem ustawy o prawie do narodzin dla każdego dziecka. Oprócz adresu należy podać numer
ewidencyjny PESEL. Mocno do tego zachęcamy.
11. Za tydzień zbiórka do puszek na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Zmarła nasza parafianka: Janina Welker, l. 94, zam. przy ul. Okrąg. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Zapraszamy na dwudniową Pieszą Pielgrzymkę śladami Błogosławionej Doroty z Mątowów w dniach 27 i 28 maja.
Pielgrzymka wychodzi z kościoła Mariackiego w Gdańsku w piątek, 27 maja o godzinie 6:30. Dodatkowe informacje na
stronie: www.matkakosciolagd.pl.
Powoli zbliża się też Piesza Pielgrzymka z Gdańska na Jasną Górę. W tym roku wyjątkowo wyjdziemy wcześniej
- 6 lipca, by po 16 dniach marszu dotrzeć do Częstochowy (kto chce może pielgrzymować aż do Krakowa na ŚDM).
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

