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Pielgrzymka na Spisz i Podhale - cz. 2
W czwartek, 22 sierpnia pojechaliśmy do Zakopanego.
Zaczęliśmy zwiedzanie od Jaszczurówki. Nawiedziliśmy kaplicę Najświętszego Serca Jezusa, zbudowaną w stylu zakopiańskim, a zaprojektowaną przez
Stanisława Witkiewicza twórcę tego stylu. Drewniany
ołtarz kaplicy przypomina góralską chatę. W podziemiach kaplicy oglądaliśmy wystawę malarstwa na
szkle różnych artystów o tematyce krzyża. Następnym
miejscem pobytu były Krzeptówki, gdzie znajduje się
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i tam w kaplicy
Niepokalanego Serca Maryi z 1951 r. uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej. Nawiedziliśmy też duży kościół
Matki Bożej Fatimskiej, który powstał jako wotum za
ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu
z dnia 13 maja 1981 r. Podczas pobytu w tej świątyni
na zewnątrz rozszalała się burza z kilkoma potężnymi
wyładowaniami i deszczem. Jak się później okazało
była ona tragiczna w skutkach, gdyż piorun zabił
cztery osoby na Giewoncie, a w Tatrach zostało
porażonych około 160 osób.
Podczas dalszego pobytu w Zakopanem można było
nawiedzić stary drewniany kościół Matki Boskiej
Częstochowskiej z 1847 roku na Pęksowym Brzysku
oraz pobyć tam na cmentarzu z 1850 r., gdzie w alei
zasłużonych spoczywają m.in. Tytus Chałubiński
i Stanisław Witkiewicz. Niektórzy udali się na targ pod
Gubałówką oraz na słynne Krupówki. Jest to deptak
o długości 1100 m, mieszczący wiele hoteli,
pensjonatów, sklepów, restauracji i dawnych góralskich
domów. Widać stamtąd także Giewont z krzyżem.
Spacerując Krupówkami, wśród rewii kolorowych
pele-rynek przeciwdeszczowych, gdyż nadal padał
deszcz, zaczynaliśmy dowiadywać się co poczyniła
burza. Słychać było także sygnały jeżdżących wozów
ratowniczych TOPR oraz czterech helikopterów
biorących udział w ratowaniu i przewożeniu poszkodowanych.
W piątek mieliśmy udać się górskim szlakiem w Tatry
Wysokie, ale ze względu na bezpieczeństwo oraz
możliwość wystąpienia burzy poszliśmy w niższe
partie gór. Weszliśmy na Polanę Kopieniec, skąd część

grupy poszła na Wielki Kopieniec. W dalszej kolejności górskiego szlaku dotarliśmy na Polanę Olczyską
i na Nosalową Przełęcz, skąd już tylko najwytrwalsi
zdobywcy szczytów weszli na
Nosal (1206 m). Po zjechaniu
do Zakopanego udaliśmy się
na obowiązkowe lody na Krupówkach. Dzień zakończyWSPOMNIENIA Z WAKACJI
liśmy Mszą Świętą w Czarnej
Górze.
Ostatniego dnia, podczas powrotu do Gdańska,
nawiedziliśmy Jasną Górę, gdzie w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa wzięliśmy udział we
Mszy Świętej, po której każdy indywidualnie udał się
do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Wieczorem
szczęśliwie dotarliśmy do domu.
Całą pielgrzymka była cudownie zorganizowana przez
naszego proboszcza ks. Jana, który stworzył wspaniały
program zwiedzania, gdzie każdy mógł znaleźć dla
siebie miejsce. Codziennie braliśmy udział we Mszy
Świętej oraz w modlitwach podczas przejazdów czy
też w sanktuariach. Nasze oczy nacieszyliśmy
przepięknymi widokami górskimi. Przebyte trasy
prowadziły zazwyczaj przez kamieniste górskie szlaki
o różnym stopniu trudności. Cała grupa także dobrze
zorganizowana i punktualna pomimo ogromnej różnicy
wieku od roczku do 80 lat. Cztery osoby obchodziły
w tym czasie urodziny. Najlepsze lody na świecie na
które prowadził nas ks. Jan, były tym razem w Białce
Tatrzańskiej w cukierni „Burkaty”, a potem w Zakopanem. Z tej udanej pielgrzymki przebytej w miłej
atmosferze powróciliśmy do domów umocnieni
duchowo. Za wszystko ks. Janowi serdecznie
dziękujemy.
Ewa Szczepańska

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę „W mocy Bożego Ducha”
28 lipca wyruszyły z Gdańska do Częstochowy - na
szesnastodniową, pieszą wędrówkę - cztery grupy:
brązowa, czerwona, żółta oraz fioletowa. Brązowa to
grupa z osobami niepełnosprawnymi, czerwona studencka, fioletowa to najstarsza grupa, więc skupia
ludzi z największym stażem. Każda grupa ma inny
charakter.
„W mocy Bożego Ducha” rozważaliśmy Ewangelię
według świętego Łukasza, która pozwalała nam na
krótkie wyciszenie i kontemplację. Na drodze na Jasną
Górę nie mogło zabraknąć różańca, Godzinek oraz Litanii
Loretańskiej.

Wszystkiemu temu towarzyszyły śpiewy oraz wspaniały
nastrój jaki udzielał się pielgrzymującym.
Chociaż nogi cierpiały z powodu odcisków, naciągnięć
czy niedociągnięć, to w tym roku nasi muzyczni musieli
sprostać nie lada wyzwaniu, a mianowicie chorobie
gardła. Choć nie było łatwo, to wspólnymi siłami i dzięki
radom gospodyń udało się w większości pokonać i tę
przeszkodę. Kiedy więc udało nam się dotrzeć do kaplicy
Jasnogórskiej Pani, mogliśmy ją przywitać najpiękniejszą
pieśnią p.t. „Piękna Gdańska”.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, dzięki której udało
nam się dotrzeć do tronu Matki Bożej.
Kasia Kupiec

Krótkie szlaczki w Zakopanem
25 sierpnia, po niedzielnej Mszy Świętej, wspólnota
„Ucho Igielne” wyruszyła na wyjazd rekreacyjnorekolekcyjny do Zakopanego. Zanim jednak dotarliśmy do Matki Bożej Królowej Tatr, odwiedziliśmy
Częstochowę oraz sanktuarium w krakowskich
Łagiewnikach.
Pogoda przypominała nam w najtrudniejszych
momentach o przysłowiu „jak trwoga to do Boga”.
Część grupy na szczęście potrafiła zwinnie minąć się
z deszczem, ale druga część miała inne doświadczenia. Chociaż codziennie próbowaliśmy wychodzić
na szlaki górskie, to niektóre okazały się wielkim
wyzwaniem. Jednak Pan Bóg zna każdego z nas i nie
zapomniał postawić na naszej drodze życzliwych
ludzi, którzy oddali nam swoje bilety na zjazd kolejką
z Kasprowego. Ci, którym zabrakło sił, nie mogli

uwierzyć własnym oczom, że na szczyt weszli ostatni,
a jako pierwsi byli w domu.
Zmaganiom fizycznym zawsze towarzyszą zmagania
duchowe. Dzięki naszemu ceremoniarzowi uczyliśmy
się przeżywać Mszę Świętą godnie i wzorcowo oraz
odkrywać swoje zdolności i uczyć się samodzielności
dzięki naszemu Pasterzowi. Oprócz tego nie można
zapomnieć o wielkiej dobroci z jaką ugościły nas
Siostry Służebniczki Wielkopolskie. Swoimi obiadami
zawsze potrafiły nam przywrócić siły.
Niestety sierpień już dobiegł końca, wiec część z nas
musiała wrócić do pracy i szkoły, ale dzięki temu
wyjazdowi mogliśmy na nowo odkryć Bożą miłość i
być bliżej Niego (tak bardzo dosłownie ;)

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Kasia Kupiec

Pytania o wiarę

Liturgia jest dziełem całego Chrystusa, Głowy i Ciała.
Jako najwyższy Kapłan celebruje ją ze swoim Ciałem,
którym jest Kościół niebieski i ziemski.

przede wszystkim z Pisma Świętego i źródeł liturgicznych; pełne wyrazu piękno modlitwy; jakość
muzyki; uczestniczenie zgromadzenia; bogactwo kulturowe Ludu Bożego oraz sakralny i uroczysty charakter
celebracji. Kto śpiewa, ten się dwa razy modli (św.
Augustyn).

234. Przez kogo jest celebrowana liturgia niebieska?

240. Do czego służą święte obrazy?

W liturgii niebieskiej uczestniczą: aniołowie, święci
Starego i Nowego Przymierza, w szczególności zaś
Matka Boża, Apostołowie, męczennicy oraz „wielki
tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu
i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (Ap 7,9). Gdy
w sakramentach celebrujemy misterium zbawienia,
uczestniczymy w tej wiecznej liturgii.

Świętym obrazem, ikoną liturgiczną, jest przede
wszystkim obraz Chrystusa. Inne, które przedstawiają
Madonnę i świętych, odnoszą się też do Chrystusa, który
w nich jest uwielbiony. Wyrażają one to samo orędzie
ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów, oraz budzą i umacniają wiarę wiernych.

CELEBRACJA LITURGII KOŚCIOŁA
224. Kto celebruje liturgię?

235. W jaki sposób Kościół celebruje liturgię na ziemi?
Kościół na ziemi celebruje liturgię jako lud kapłański,
przy czym każdy według swojej funkcji, ale w „jedności
Ducha”: ochrzczeni składają ofiarę duchową; szafarze
wyświęceni celebrują według otrzymanych święceń, by
służyć wszystkim członkom Kościoła: biskupi i prezbiterzy działają w osobie Chrystusa Głowy.

Jak celebrować?
236. Jak celebruje się liturgię?
Celebracja liturgiczna składa się ze znaków i symboli,
których znaczenie, posiadające swoje korzenie w dziele
stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia się
w osobie i dziele Chrystusa.
237. Skąd pochodzą znaki sakramentalne?
Niektóre odnoszą się do stworzenia (światło, woda,
ogień, chleb, wino, olej); inne do życia ludzkiego
(obmywanie, namaszczenie, łamanie chleba); inne
jeszcze do historii zbawienia Starego Przymierza
(obrzędy Paschy, ofiary, wkładanie rąk, konsekracje). Te
znaki, niektóre z nich są normatywne i niezmienne,
przejęte przez Chrystusa, stają się nośnikami zbawczego
i uświęcającego działania.
238. Jaki związek istnieje między czynnościami i słowami
w celebracji liturgicznej?
W celebracji sakramentalnej czynności i słowa są ściśle
powiązane z sobą. Jakkolwiek same czynności symboliczne mają już jakąś wymowę, jest rzeczą konieczną,
aby słowa obrzędu towarzyszyły im i je ożywiały. Słowo
i czynność liturgiczna są nierozłączne jako znaki i nauczanie, a także jako urzeczywistnienie tego, co
oznaczają.
239. Według jakich kryteriów śpiew i muzyka spełniają
swoją funkcję w celebracji liturgicznej?
Śpiew i muzyka są ściśle zespolone z czynnością
liturgiczną. Kryteriami ich dobrego wykorzystania są:
zgodność tekstów z doktryną katolicką należy je czerpać

Kiedy celebrować?
241. Co stanowi centrum czasu liturgicznego?
Centrum czasu liturgicznego jest niedziela, podstawa
i rdzeń całego roku liturgicznego, którego szczytem jest
Wielkanoc „Święto świąt".
242. Jaką funkcję pełni rok liturgiczny?
Kościół celebruje w roku liturgicznym całe misterium
Chrystusa, od Wcielenia aż do Jego chwalebnego
przyjścia. W ustalone dni Kościół ze szczególną miłością
oddaje cześć Matce Bożej, Maryi, oraz wspomina
świętych, którzy żyli dla Chrystusa, z Nim współcierpieli
i zostali z Nim współuwielbieni.

Gdzie celebrować?
244. Czy Kościół potrzebuje miejsc dla celebracji?
Kult Nowego Przymierza „w Duchu i prawdzie” (J 4,24)
nie jest związany z jakimś określonym miejscem na
zasadzie wyłączności, ponieważ Chrystus jest prawdziwą
Świątynią Bożą, co sprawia, że także chrześcijanie i cały
Kościół stają się pod działaniem Ducha Świętego
świątyniami Boga żywego. Jednakże w swoim ziemskim
wymiarze Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby
się gromadzić wspólnota wiernych dla celebracji liturgii.
245. Czym są świątynie?
Są one domami Bożymi, symbolami Kościoła, który
w tym miejscu żyje, a także obrazem mieszkania
niebieskiego, do którego pielgrzymujemy. Są miejscami
modlitwy, w których Kościół celebruje przede wszystkim
Eucharystię i adoruje Chrystusa rzeczywiście obecnego
w tabernakulum.
246. Jakie są uprzywilejowane miejsca wewnątrz
świątyni?
Są to: ołtarz, tabernakulum, miejsce służące do przechowywania świętego krzyżma oraz innych olejów
świętych, katedra biskupa lub krzesło prezbitera,
ambona, chrzcielnica, konfesjonał.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Spotkanie rodziców dzieci klas III rozpoczynających przygotowanie do I Spowiedzi
i Komunii Św. dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00
w kościele.

w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.

2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na modlitwę
uwielbienia we wtorek o godz. 19.00 w kościele.

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

3. Spotkanie członków Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” w środę o godz. 18.45. Zapraszamy
na to spotkanie również panów, którzy chcieliby
dołączyć do tej parafialnej grupy.
4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu

5. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek.
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.

Zmarli nasi parafianie: śp. Mirosław Rzoska, l. 63
oraz Bogumiła Grykin, l.66, zam. przy ul. Marynarki
Polskiej. Polećmy ich miłosiernemu Bogu: Wieczny
odpoczynek racz mu dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek - św. Korneliusza i Cypriana
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 + Marian i Maria Alicja Słomińska; + z rodziny
Wtorek, 17 września
7.30 + Marian Kryczkowski - m-c po pogrzebie
18.00 + Jan Ciemiński
Środa, 18 września - św. Stanisława Kostki
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 - w intencji Filipa z okazji urodzin
Czwartek, 19 września
7.30 - w pewnej intencji
18.00 + Jan Ciemiński
Piątek, 20 września - św. Męczenników z Korei

7.30 + Łucja w 11. rocznicę śmierci; z rodziny
Kwaśnik, rodzice z obu stron; Stanisław i Zbigniew
18.00 + Jan Ciemiński
Sobota, 21 września - św. Mateusza
7.30 + Jan Ciemiński
18.00 + Hildegarda Sturmowska w 11. rocznicę śm.
Niedziela, 22 września
8.00 + żona Halina; brat Karol i rodzice z obu stron
10.00 + Jan Ciemiński
12.00 + Edward Herlik-Herlikiewicz; rodzice:
Genowefa i Maksymilian
18.30 - Beata i Rafał w 6. rocznicę sakramentu
małżeństwa
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