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RÓŻANIEC DO GRANIC

W sobotę, 7 października, w całej Polsce miało miejsce
szczególne wydarzenie, a mianowicie "Różaniec do Granic", którego celem było otoczenie całej Polski modlitwą
różańcową. Organizatorzy, czyli członkowie Fundacji "Solo
Dios Basta", podkreślali szczególne znaczenie daty tego
wydarzenia. To wszystko zostało zaplanowane nie bez powodu na 7 października. To pierwsza sobota miesiąca,
a także święto Matki Bożej Różańcowej ustanowione po
zwycięskiej bitwie pod Lepanto (1571 r.), gdzie flota chrześcijańska pokonała większą flotę muzułmańską i zapobiegła
tym samym islamizacji Europy. Także rok 2017 jest rokiem
szczególnie związanym z Matką Bożą. Mija bowiem 100
lat od objawień Maryi w Fatimie i 140 od objawień
w Gietrzwałdzie.
Sobotnia akcja "Różaniec do Granic" odbyła się w różnych
miejscach naszej ojczyzny, a także poza jej granicami, na
przykład Norwegii, Afganistanie czy Stanach Zjednoczonych, i do wspólnej modlitwy zaangażowała bardzo wiele
Polaków. U nas w Gdańsku także mieliśmy możliwość
włączenia się to wydarzenie. Część naszych parafian udała
się do najbliżej położonego kościoła "stacyjnego", a mianowicie do Parafii Św. Antoniego w Brzeźnie. Zgodnie
z ogólnopolskim programem o godzinie 11:00 rozpoczęła
się Msza święta, a później była chwila na rozmyślanie
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. O godzinie
14:00 na granicach, w naszym przypadku na plaży, zebrało
się bardzo wiele osób i wspólnie odmawiało cztery części

różańca. Chociaż momentami robiło się dosyć zimno
i zaczynał padać deszcz, to jakoś nikt się specjalnie tym
nie przejmował, tylko wszyscy trwali na wspólnej modlitwie.
Wypraszaliśmy wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
dla świata, ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i nas
samych. To było coś wyjątkowego, zobaczyć tyle wytrwale modlących się osób na brzegu morza. Wspólna modlitwa
"Różaniec do Granic" zakończyła się około godziny 16.00
błogosławieństwem.
Warto zaznaczyć, że
wszystko przebiegło
zgodnie z prośbą
Matki Bożej przekazaną siostrze Łucji
z Fatimy podczas
prywatnego objawienia 10 grudnia
1925 roku: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść
mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę
w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą,
odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

ŚWIATŁO SŁOWA
Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli bardzo wyraźnie łączy
ze sobą stare z nowym: Jezus jako Pośrednik Nowego
Przymierza, nawiązuje do myśli Bożej podanej przez
proroka Izajasza w Starym Przymierzu. Motywem łączącym te dwie sfery jest przygotowywana przez Boga uczta
dla zasłużonych. Uwagę zwracają szczegóły zapisane
u Izajasza, których pełne zrozumienie widzimy dopiero
w świetle Jezusa Chrystusa:
Pan przygotowuje ucztę na górze - Jezus przeżywa swoja
Ucztę w sali "na górze"- w Wieczerniku i na Górze Golgoty.
Uczta Jezusa przewyższa wszystko co najlepsze na ziemi:
najtłustsze mięsa, najlepsze wina. Ofiara na krzyżu
przewyższa wszelkie ludzkie wysiłki i aspiracje, ambicje
i oczekiwania.
Zasłona zapuszczona na twarzy wszystkich narodów, to
symbol zakrycia przed ich oczami pewnej prawdy - Jezus
nie skorzystał ze sposobności, żeby być widocznym jak
Bóg, ale się uniżył przyjmując "zasłonę" człowieka. Teraz,
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podczas uczty Bożej, ta zasłona jest zdjęta z oczu narodów
i widzą to, co było zakryte - wskazują "Oto Bóg, oto Pan,
który nas zbawi" (Jezus znaczy "Bóg zbawia"). Proroctwo
wypełnia się w słowach rzymskiego setnika, który przebił
bok Chrystusa: "Prawdziwie, ten był Synem Bożym".
Tradycja podaje jego imię - Longinus. Był on poganinem,
a więc pochodził spoza Narodu Wybranego i można w
nim widzieć przedstawiciela "wszystkich ludów"
z pierwszego czytania, w tym także i nas.
Mówiąc o zasłonie przywołać należy inne proroctwo
Izajasza - o cierpiącym Słudze Boga, który tak nieludzko
został oszpecony i niepodobny był do ludzi "jak ktoś przed
kim się twarz zakrywa". Zakrywa się z odrazy, ale po
zmartwychwstaniu odsłania się twarz, żeby widać było
chwałę Bożą i piękno Zbawiciela. Z perspektywy
chrześcijan, widać tu wyraźnie nawiązanie do tej uczty na
Golgocie, na której ofiarowany został Chrystus, którego
Ciało i Krew spożywamy na Eucharystii.

Jezus używając przypowieści pokazuje różne postawy
zaproszonych na ucztę. Pokazuje wolność człowieka, którą
otrzymał, a której nie "konsultuje" z Bogiem i wykorzystuje
ten dar do sprzeciwu wobec swego Stwórcy. Wymówki
(pole, handel) nie prowadzą grzesznych ludzi do przemiany
serca, ale do upartego trwania w swoich błędach. Jest to
do tego stopnia silne, że nie mogą znieść już samej
obecności sług Gospodarza, która przypomina im ich
sprzeciw i marnotrawstwo daru wolności. Nie mogąc
znieść prawdy pozbywają się sług przez morderstwo.
W ten sposób pozornie zaspokajają swój egoizm i wyciszają
głos dobrego Gospodarza. Jednak te zbrodnie ostatecznie
na nich sprowadziły śmiertelne konsekwencje.
Tymczasem Bóg-Zbawia (znaczenie imienia Jezus) i nie
rezygnuje z człowieka. Zaprasza na swą ucztę każdego
napotkanego. I choć zaproszeni byli wszyscy, to ubiór
niektórych (czyli sposób bycia, zewnętrzny styl) nie był
godny spotkania z tak zacnym Gospodarzem. Wiadomo,
że ubiór zewnętrzny świadczy o wnętrzu człowieka.
Twierdzili tak już Ojcowie Pustyni mówiąc, że stan duszy
przejawia się w sposobie utrzymania własnego
zewnętrznego otoczenia. Tak więc styl życia, sposób
myślenia i postępowania zaproszonego na Boską Ucztę
musi być dostosowany do rangi uczty i godności
Gospodarza. Można zamknąć to w jednym zdaniu:

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty - mówi Bóg. Można
też sparafrazować to zdanie słowami: Miłością bądźcie,
bo Ja jestem Miłością (słychać tu echo Jezusowych słów
- "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem").
Czy w obecności Świętego Boga stać mnie na świętość
- staranie się o dobro wokół siebie?
Jak przeżywam Eucharystię jako miejsce, do którego
jestem zaproszony?
Czy słowa "Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę
Baranka" są dla mnie zaproszeniem do stania się błogosławionym (świętym) w oczach Boga?
ks. Krystian Wilczyński

O POSZUKIWANIU PRAWDY
Nie tak dawno temu, bo 2 października, rozpoczął się
kolejny rok akademicki. Z tej okazji na wszystkich uczelniach odbywają się uroczyste inauguracje i immatrykulacje
pierwszorocznych studentów. Ci spośród braci studenckiej,
którym plan zajęć na to pozwalał, mogli również uczestniczyć we Mszy świętej, otwierającej bieżący rok akademicki, koncelebrowanej przez trzech biskupów: Sławoja
Głódzia, Ryszarda Kasynę oraz Wiesława Szlachetkę.
Dodatkowo obecni byli rektorzy trójmiejskich uczelni. Rzadko widuje się
tyle znamienitych osobistości w jednym miejscu. Jak na Mszę akademicką przystało, kazanie wygłosił
ordynariusz diecezji pelplińskiej.
Głównym tematem poruszanym
przez biskupa Kasynę było poszukiwanie prawdy, czyli to, czym studenci i pracownicy
wyższych uczelni powinni zajmować się na co dzień. Można
na marginesie dodać, że studenci najbardziej intensywnie
poszukują prawdy dwa razy do roku - w trakcie sesji
egzaminacyjnej zimowej i letniej ;) Wracając jednak do
sedna sprawy, podczas kazania biskup wyróżnił dwa
rodzaje prawdy: ogólną i cząstkową. Prawda ogólna to ta
jedyna, absolutna, która określa faktyczny stan rzeczy.
Prawda cząstkowa to pewien podzbiór prawdy ogólnej.
Na podstawie prawd cząstkowych jesteśmy w stanie przybliżyć się do jedynej prawdy. Biskup Kasyna wyjaśnił to
następującą przypowieścią. Załóżmy, że w pewnej
komnacie zamkniętych zostało sto osób. Każda z nich
trzyma w ręku świeczkę, lecz na początku wszystkie są

zgaszone. W końcu jedna z nich znajduje po ciemku zapałki
i zapala swoją świecę i pomaga reszcie współtowarzyszy
zapalić ich własne świeczki. Kiedy już wszyscy otrzymają
światło, blask świec rozchodzi się po całej komnacie i widać
ją całą dokładnie. Taki stan przedstawia sytuację, w której
znamy całą prawdę o tej komnacie. Niestety, zaraz po tym,
każdy człowiek rusza własną droga, ponieważ wydaje mu
się, że nie potrzebuje światła innych osób i jego droga jest
najwłaściwsza. W związku z tym
światło rozprasza się i każdemu
człowiekowi z osobna zaczyna brakować światła do tego, aby oświecić
tę część komnaty, na której najbardziej
mu zależy, wszystko tonie w szarościach.
Tak wygląda poszukiwanie prawdy
w życiu każdego z nas. Nie musimy koniecznie być pracownikami naukowymi, aby poszukiwać prawdy. Możemy
ją odkrywać wspólnie z innymi ludźmi, nie zaś sami,
podążając jedynie za własnymi wyobrażeniami i przeczuciami. Dotyczy to zarówno osób wierzących jak
i niewierzących, bo jeśli prawda jest tylko jedna to wszyscy
dążymy do tej samej wartości. Czasem poszukiwanie
prawdy przez człowieka wierzącego porównuje się do
wspinaczki na wysoką górę. Człowiek niewierzący ma
jeszcze trudniej, bo wspina się po pionowej skale.
Z powodu naszej niedoskonałości, nie dojdziemy jednak tu
na ziemi do całej prawdy, bez względu na obraną drogę.
Jak pisze św. Paweł: "Teraz widzimy niewyraźnie, jak
w zwierciadle" (1Kor 13,12). Nie oznacza to jednak, że mamy

się poddać. Wręcz przeciwnie. Ponieważ poszukiwanie
prawdy zbliża do Boga, mamy jej gorliwie poszukiwać.
W Ewangelii św. Łukasza możemy zobaczyć jak ludzie
mówią Jezusowi: "Pójdę z Tobą dokądkolwiek się udasz"
(Łk 9,57-62). W odpowiedzi słyszą, że Mistrz z Nazaretu nie
ma domu ani miejsca do którego zmierza, ponieważ cały
czas jest w drodze i realizuje misję powierzoną Mu przez
Ojca. W tym fragmencie widać wyraźnie, że Jezus nie
pozwala, aby ci, którzy chcą pójść za Nim, postrzegali Jego
dzieło jako coś, co można wetknąć w utarte schematy
i tym samym pozwolili sobie na myślenie, że jeśli się już
"tyle zrobiło", to wystarczy. Nie, za Jezusem podąża się do
końca życia i cały czas należy "odnawiać umysł"
(por. Rz 12,2), aby nie zostać w miejscu.
Dalsza część Łukaszowej perykopy jest jeszcze bardziej
powołaniowa i ma zastosowanie w wielu sytuacjach życia,
szczególnie tych "powołaniowych", ale to powołanie może
być szerzej rozumiane niż to, do życia kapłańskiego czy
zakonnego. Do Jezusa zgłaszają się nowi kandydaci na
uczniów, ale jeden ma pole do obrobienia i nie chce porzucić
pługa. Są też tacy, którzy mówią, że nie pożegnali się
z rodziną, czy też muszą jeszcze ojca pochować. Jezus
jednak odpowiada wszystkim chętnym, żeby zostawili to,
co ich trzyma i poszli za Nim. Po raz kolejny poszukujemy
wymówki, pewnego warunku granicznego, który sprawi,
że nawet sam Bóg powie, że tego już nie musimy robić, bo

się już napracowaliśmy lub nie pozwalają na to okoliczności.
Oczywiście istnieje też pokusa w drugą stronę, a mianowicie oddać się Pan Bogu bez reszty, ale w taki sposób,
że zapomina się o swoich bliźnich akurat wtedy, kiedy
potrzebują pomocy. Na co zda się wtedy Msza, różaniec,
koronka, skoro to będzie tylko pretekst do tego, żeby nie
dostrzegać problemów innych ludzi. Jezusowi nie chodzi o
to, żeby naśladowanie Go zasłoniło nam oczy i zatkało uszy.
Dążenie do prawdy jest przeznaczone każdemu człowiekowi, chociaż nie każdy realizuje je w sposób ściśle
"akademicki". Ważny jest zapał i determinacja z jaką jej
poszukujemy. Studenci szukają prawdy dosyć burzliwie
i myślą, że wszystko im się uda, bo przecież projekt, który
mieli robić cały semestr, realizują w noc przed terminem
oddania. Im dalej od skończenia studiów tym bardziej
odkrywa się, że prawda cząstkowa, którą udało nam się
uzyskać, też jest wielkim darem od Boga i dostrzega się,
że tylko razem można szukać jedynej prawdy, którą jest
nasz Pan Jezus Chrystus.
Gorąco wszystkich do wspólnych poszukiwań zachęcam,
mimo pułapek i przeciwności, które czekają nas na tej
drodze. Myślę, że warto próbować podążać za naszym
Mistrzem, bo dzięki temu będziemy mieli okazje dotknąć
Jego płaszcza, a potem …, potem to już strach pomyśleć,
jakie cuda Bóg uczyni w naszym życiu :-)
Jacek Kupiec

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE - ŚWIATŁO
W drugiej części różańca świętego rozważamy tajemnice
związane z publiczną działalnością Pana Jezusa. Ktoś
mógłby jednak zapytać - dlaczego nazywamy je
tajemnicami światła? I o co właściwie chodzi z tym
światłem? Wyjaśnienie kojarzy nam się już intuicyjnie
z Bogiem i Jego działaniem w świecie. Światło to
bezpieczeństwo, jasność sytuacji, prawda i mądrość.
Przywodzi na myśl szczęście i pokój. Jest przeciwieństwem ciemności, która z kolei kojarzy nam się
negatywnie: z lękiem, niepewnością, kłamstwem - w końcu
też z grzechem. Tymczasem Jezus przyszedł na ten świat
i rozpoczął swoją działalność właśnie po to, aby rozproszyć
tę ludzką ciemność - pokazać światu jak dobry jest Ojciec
i ostatecznie pokonać grzech. Zapowiadając Mesjasza,
prorok Izajasz pisał właśnie o tym, że "naród kroczący
w ciemnościach ujrzał światłość wielką". Sam Jezus zresztą
w Ewangelii św. Jana mówi o sobie: "Ja przyszedłem na
świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie
pozostawał w ciemności". W tym kontekście jak najbardziej
zrozumiałe jest, aby o tajemnicach różańcowych, w których
rozważa się publiczną działalność Jezusa, mówić jako
o tajemnicach światła.
W tych tajemnicach widzimy przede wszystkim, jak Jezus
objawia kim naprawdę jest, a jednocześnie chce być blisko
nas i naszych problemów - łącząc rzeczy zwyczajne z nadzwyczajnymi. Najpierw przychodzi do Jana nad Jordan,
aby ramię w ramię z grzesznikami przyjąć chrzest na
odpuszczenie grzechów, mimo że sam nie miał grzechu.
Zanurzył się w mętnych nurtach wody, która symbolizowała naszą nędzę, aby wejść w tę rzeczywistość i prze-

mienić ją swoim światłem - na razie tylko na zasadzie
znaku. Podobny znak miał miejsce w Kanie Galilejskiej,
kiedy Jezus w sposób nadzwyczajny zaradził - wydawałoby
się, że przyziemnej - ludzkiej potrzebie. Potem chodził do
wiosek i miasteczek i głosił Dobrą Nowinę o Królestwie
Bożym. Chciał, aby to światło dotarło do jak największej
liczby ludzi. Pragnął także umocnić swoich uczniów przed
wydarzeniami męki, dlatego przemienił się wobec nich na
Górze Tabor i dał im poznać na własne oczy piękno
swojego boskiego światła. W końcu pozostał z nami tak
namacalnie, w sposób dostępny dla każdego z nas, taki,
który nikogo nie będzie onieśmielał. Mowa tu oczywiście
o ustanowieniu sakramentu Eucharystii, pokarmu, który
może dać nam światło na naszej codziennej drodze.
Każde kolejne rozważane wydarzenie budziło wiarę
naocznych świadków oraz tych, którzy o nim słyszeli lub
- tak jak my - czytają o nim na kartach Pisma Świętego.
Taki jest bowiem sens światła,
które Bóg chce nam dać w darze. Temu poświęcona jest encyklika papieża Franciszka Lumen
fidei (Światło wiary). Czytamy
w niej, że "światło wiary jest
zdolne oświetlić całe życie
człowieka". Źródłem tak potężnego światła może być jedynie
"spotkanie z Bogiem żywym,
który nas wzywa i ukazuje nam
swoją miłość". Stwórca daje
nam w ten sposób lampę, dzięki

której nie zagubimy się na naszej drodze. Daje ją na różne
sposoby, ale przede wszystkim w Jezusie Chrystusie,
o którym i nad Jordanem i na Górze Tabor mówi: "To jest
mój Syn umiłowany", a podczas przemienienia dodaje
wskazówkę/nakaz: "Jego słuchajcie". Podobnie w naszych
uszach brzmią słowa Maryi wypowiedziane z wiarą na
weselu w Kanie: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie". A co Jezus nam mówi? To samo, co mówił wędrując przez ziemie żydowskie: "Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię". A także: "Bierzcie i jedzcie - to jest Ciało

moje; bierzcie i pijcie - to jest Krew moja".
Światło można wyrazić w trzech wezwaniach: poznać
Boga, słuchać Go i żyć Nim. A jeśli już będzie w nas Boże
światło to jesteśmy również wezwani, aby nie stawiać go
pod korcem, ale dzielić się jego blaskiem z innymi.
Pamiętajmy, że Jezus powiedział: "Wy jesteście światłem
świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie".

INTENCJE MSZALNE

Damian Zelewski
www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 16 października - Świętej Jadwigi Śląskiej, rocznica wyboru JPII; 7.30 + mąż Wincenty, brat
Michał w 10 rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, Jadwiga; 18.00 + Teresa Kublicka - int. od sąsiadów
Wtorek, 17 października - Świętego Ignacego Antiocheńskiego; 7.30 + Wincenty w 25. rocznicę śmierci, Ryszard,
Agnieszka i Władysław; 18.00 - Adam i Magda w 2. rocznicę ślubu, o Boże błogosławieństwo dla ich synka Tytusa
Środa, 18 października - Świętego Łukasza; 7.30 - dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla Alicji i całej rodziny; 18.00 - Łukasz w dniu imienin
Czwartek, 19 października - Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji
rodziny Trzeciak oraz +Jerzy w 1. rocznicę śmierci
Piątek, 20 października - Świętego Jana Kantego; 7.30 - Irena z okazji imienin o błogosławieństwo dla całej
rodziny; 18.00 - wolna intencja
Sobota, 21 października - Błogosławionego Jakuba Strzemię; 7.30 + Kazimierz Śliwa w 2. rocznicę śmierci;
18.00 + mąż Jan w 10. rocznicę śmierci
Niedziela, 22 października - 29. Niedziela Zwykła; 8.00 + Jan, Feliksa, Ignacy, Bolesław, Marianna;
10.00 +Władysław Pykacz w 10. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron i bracia: Jan i Stanisław; 12.00 - dziękczynna
z okazji 30. rocznicy ślubu Iwony i Andrzeja, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata życia;
18.30 + Ginter Jurczyk w m-c po śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Caritas organizuje dzisiaj zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku. Ofiary na ten cel możemy złożyć do
skrzynki przy św. Antonim.
2. Nabożeństwa różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Różaniec dla dzieci we wtorek
i piątek o godz. 17.00.
3. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
6. Zapraszamy młodzież na spotkanie, w czasie którego rozważamy Pismo Święte metodą "lectio divina", w czwartek
o godz. 19.15. Rozpoczęcie wspólną modlitwą w kościele, a później kontynuacja spotkania w sali parafialnej.
7. Młodzież zapraszamy do wspólnego wyjazdu na Dzień Modlitwy Młodych, który odbędzie się w piątek na Osowej.
Zbiórka w piątek o godz. 19.00 przed kościołem. Powrót ok. 23.00. Zapisy u księdza Piotra.
8. Można jeszcze zapisać się na kurs "Nowe Życie", który organizujemy w najbliższy weekend.
9. Zachęcamy mężczyzn do wspólnego wyjazdu na ogólnopolską pielgrzymkę mężczyzn pod
hasłem "Oblężenie Jasnej Góry" w sobotę, 4 listopada. Wyjazd o godz. 5.00, powrót ok. 23.00.
Zapisy u kapłanów lub w zakrystii.
10. W gazetce parafialnej znajdziemy dzisiaj kartki na wypominki. Możemy je składać
w zakrystii lub biurze parafialnym. Prosimy o wyraźne napisanie, jeśli mają to być wypominki
roczne.
11. Informację o dofinansowanych kursach języków obcych znajdziemy w gablocie.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne
w sobotę po porannej Mszy.
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

