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MATKI KOŚCIOŁA
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Pierwsze czytanie: Iz 35,1-6.10; Drugie czytanie: Jk 5,7-10; Ewangelia: Mt 11,2-11.

List Papieża Franciszka o znaczeniu żłóbka (cz. 1)
1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza
zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z
prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią,
która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując
scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą
Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego
człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo,
że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim
zjednoczyć.
Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję
naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj
umieszczania go w miejscach pracy, szkołach,
szpitalach, więzieniach, na placach... To naprawdę
realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje
najbardziej różnorodne materiały do
tworzenia małych arcydzieł piękna.
Uczymy się od dzieciństwa: kiedy
tato i mama wraz z dziadkami
przekazują ten radosny zwyczaj,
który uosabia bogatą duchowość
ludową. Chciałbym, aby ta praktyka
nie ustała, a wręcz mam nadzieję, że
tam, gdzie została zaniechana,
zostanie odkryta na nowo i ożywiona.
2. Pochodzenie żłóbka jest zgodne przede wszystkim
z niektórymi ewangelijnymi szczegółami narodzin
Jezusa w Betlejem. Św. Łukasz Ewangelista mówi
zwyczajnie, że Maryja „porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (2,7).
Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce tam,
gdzie zwierzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, który objawi się jako
„chleb, który z nieba zstąpił” (J 6,41). Symbolikę tę
uchwycił już św. Augustyn wraz z innymi Ojcami, gdy
napisał: „W żłobie położony stał się pokarmem
naszym”. Istotnie, żłóbek zawiera różne tajemnice

życia Jezusa i sprawia, że odczuwamy je jako
bliskie naszego codziennego życia.
Przejdźmy jednak od razu do pochodzenia
żłóbka, tak jak go pojmujemy. Myślą udajemy się do Greccio, gdzie św. Franciszek
prawdopodobnie się zatrzymał, zapewne
w drodze z Rzymu. Po jego podróży do Ziemi
Świętej, groty te przypominały mu w szczególny sposób krajobraz Betlejem. I możliwe, że
w Rzymie, w Bazylice Santa Maria Maggiore,
Biedaczyna był pod wrażeniem mozaik przedstawiających narodziny Jezusa, tuż obok miejsca, w którym
zgodnie ze starożytną tradycją zachowały się deski
żłóbka.
Źródła franciszkańskie szczegółowo opisują to, co
wydarzyło się w Greccio. Piętnaście dni przed Świętami Bożego Narodzenia, Franciszek wezwał pewnego
miejscowego człowieka o imieniu Jan i poprosił go
o pomoc w spełnieniu pragnienia:
„Chcę bowiem dokonać pamiątki
Dziecięcia, które narodziło się
w Betlejem. Chcę naocznie pokazać
Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie
i jak złożony był na sianie w towarzystwie wołu i osła”. Wierny przyjaciel, skoro tylko usłyszał, natychmiast poszedł, aby przygotować na wyznaczonym
miejscu wszystko, co było potrzebne, zgodnie z życzeniem Świętego. 25 grudnia z różnych stron przybyło
do Greccio wielu braci. Przybyli także mężczyźni i kobiety z okolicznych obejść, przynosząc kwiaty i pochodnie, aby rozświetlić tę świętą noc. Franciszek po
przybyciu, znalazł żłób z sianem, wołu i osiołka. Ludzie, którzy się zbiegli, w obliczu sceny Bożego
Narodzenia, okazali nigdy wcześniej niezaznaną,
niewypowiedzianą radość. Następnie kapłan uroczyście
odprawił na żłobie Eucharystię, ukazując związek
między Wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią. Przy
tej okazji w Greccio nie było figurek: szopka została
stworzona i zrealizowana przez tych, którzy byli
obecni.

W ten sposób zrodziła się nasza tradycja: wszyscy wokół groty, pełni radości, bez żadnego już dystansu
między wydarzeniem, które się dokonuje, a tymi,
którzy stają się uczestnikami tajemnicy.
Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz z Celano,
przypomina, że tamtej nocy do prostej i wzruszającej
sceny dołączył dar cudownego widzenia: jeden z obecnych widział Dzieciątko Jezus leżące w żłobie. Od
tego żłóbka Bożego Narodzenia roku 1223, „każdy
z radością powrócił do siebie”.
3. Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, dokonał
wielkiego dzieła ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan i pozostaje aż do naszych
dni jako autentyczna forma zaproponowania na nowo
piękna naszej wiary z prostotą. Z drugiej strony, samo
miejsce, w którym zrealizowano pierwszy żłóbek,
wyraża i pobudza te uczucia. Greccio staje się schronieniem dla duszy, ukrywającej się na skale, aby dać się
ogarnąć w milczeniu.
Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość
Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej
małości. Dar życia, sam już za każdym razem dla nas
tajemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy
widzimy, że Ten, który narodził się z Maryi, jest

źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie Ojciec
dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy
jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam
swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas
z grzechu.
Tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam
przeżyć na nowo historię, którą przeżywano w Betlejem. Oczywiście Ewangelie zawsze pozostają źródłem, które pozwala poznać i rozważać to wydarzenie.
Jednak jego przedstawienie w żłóbku pomaga wyobrazić sobie sceny, pobudza uczucia, zachęca do poczucia
się zaangażowanymi w historię zbawienia, współczesnymi wydarzeniu, które jest żywe i aktualne w najróżniejszych kontekstach historycznych i kulturowych.
W sposób szczególny, począwszy od swego franciszkańskiego pochodzenia, żłóbek jest zachętą do
„odczuwania”, „dotknięcia” ubóstwa, które Syn Boży
wybrał dla siebie w swoim wcieleniu. W ten sposób jest
to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi
pokory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi od
betlejemskiego żłóbka do krzyża. Jest to wezwanie, aby
Go spotkać i miłosiernie Mu służyć w najbardziej
potrzebujących braciach i siostrach (por. Mt 25,31-46).
Cześć 2 za tydzień

MODLITWA W ŻYCIU JANA PAWŁA II
W grudniowych artykułach poświęconych Janowi
Pawłowi II przyglądamy się jego postawie wobec
Adwentu. Zastanawialiśmy się już, czym dla papieża był
ten czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa, a ostatnio przytoczyliśmy kilka papieskich adwentowych
myśli. W przyszłym tygodniu, tuż przed Bożym
Narodzeniem, spróbujemy zobaczyć, jak papież przeżywał ten świąteczny czas. Zanim jednak to nastąpi, to
przyjrzymy się modlitwie, która pomaga nam przeżywać
owocnie czas Adwentu. Zobaczmy, jaką rolę odgrywała
w życiu Jana Pawła II.
Karol Wojtyła miał to szczęście, że wychowywał się
w rodzinie, w której modlitwa była czymś tak bardzo
naturalnym. Przyszły papież otrzymał bardzo dobre
wzorce, niejednokrotnie obserwował swojego ojca klękającego codziennie do modlitwy, prowadzącego go do
Kościoła i zachęcającego do powierzania siebie Bogu. To
wszystko zaowocowało w przyszłości. Śmiało można
powiedzieć, że Jan Paweł II był mistrzem modlitwy.
Poświęcał jej kilka godzin swojego dnia, coraz bardziej
i bardziej pogłębiał swoją więź z Bogiem. To modlitwa
dodawała mu sił w czasie młodości, okupacji i pozostała
nieodłączną częścią jego papieskiego życia. W dniu jego
beatyfikacji Benedykt XVI powiedział: „Zawsze uderzał
mnie i budował przykład jego modlitwy: zanurzał się
w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności
jego posługiwania”, a kardynał Stanisław Dziwisz

stwierdził krótko, że Jan Paweł II „był to przede
wszystkim mąż modlitwy i człowiek kontemplacji
Boga”. W sercu swojego przyjaciela i sekretarza –
arcybiskupa Stanisława Mokrzyckiego – Jan Paweł II
pozostał jako: „człowiek modlitwy, jako ten, który wiele
godzin spędza w kaplicy na swoim klęczniku, który
swoją posługę i życie każdego człowieka zawierza Panu
Bogu i Matce Najświętszej”.
A co na temat modlitwy mówił sam Jan Paweł II?
* „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami, Chrystus jest
z wami podczas waszej wędrówki w każdym dniu
waszego życia. Wezwał was i wybrał, byście żyli w wolności dzieci Bożych. Zwracajcie się do niego w modlitwie i miłości. Proście Go, by obdarzył was odwagą
i siłą, byście zawsze żyli w tej wolności. Wędrujcie
z nim, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”.
* „Modlitwa, intymny dialog z Tym, który wzywa was
do bycia Jego wiernymi uczniami, musi być na
pierwszym miejscu. Bądźcie szczodrzy w swoim aktywnym życiu... i głęboko zanurzeni w kontemplacji
Boskiej tajemnicy. Uczyńcie Eucharystię sercem waszego dnia”.
* „Jeśli naprawdę chcesz iść za
Chrystusem, jeśli chcesz by twoja
miłość do niego rosła i trwała, musisz
być wierny modlitwie. Ona jest
kluczem witalności twojego życia

w Chrystusie. bez modlitwy twoja wiara i miłość umrą”.
*,,Kiedy trudno jest się modlić, najważniejszą rzeczą
jest nie przestać się modlić, nie rezygnować z wysiłku”.
* „Szczególną wartość ma modlitwa połączona z ofiarą
i cierpieniem. Cierpienie przeżywane jako dopełnianie
we własnym ciele braków «udręk Chrystusa dla dobra

Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1,24), staje się
najskuteczniejszą formą wstawiennictwa. Tak wielu
chorych we wszystkich częściach świata jednoczy swe
cierpienia z krzyżem Jezusa, aby wyjednać święte
powołania!”
Barbara Majkowska
(źródło: episkopat.pl; aleteia.pl;

KĄCIK DLA DZIECI

Pytania o wiarę
POWOŁANIE CZŁOWIEKA:
ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
357. W jaki sposób życie moralne chrześcijanina
powiązane jest z wiarą i sakramentami?
To, co Symbol wiary wyznaje, udzielają sakramenty.
Przez sakramenty chrześcijanie otrzymują łaskę
Chrystusa i dary Ducha Świętego, które uzdalniają ich
do tego, aby żyć nowym życiem dzieci Bożych
w Chrystusie, którego przyjmują z wiarą.
Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność! (św. Leon)
GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ
CZŁOWIEK OBRAZEM BOGA
358. Co jest podstawą godności ludzkiej?
Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej
na obraz i podobieństwo Boże. Obdarzona duchową
i nieśmiertelną duszą, rozumem i wolną wolą, osoba
ludzka jest zwrócona do Boga i przeznaczona do
szczęścia wiecznego.
NASZE POWOŁANIE DO SZCZĘŚCIA
359. Jak osiąga człowiek szczęście?
Człowiek osiąga szczęście dzięki łasce Chrystusa, która
uzdalnia go do uczestnictwa w życiu Bożym. Chrystus
w Ewangelii ukazuje drogę, która prowadzi do szczęścia
bez końca: są to błogosławieństwa. Łaska Chrystusa

działa w każdym człowieku, który kierując się prawym
sumieniem, szuka i kocha prawdę i dobro, i unika zła.
360. Dlaczego błogosławieństwa są dla nas ważne?
Błogosławieństwa znajdują się w centrum przepowiadania Jezusa, podejmują i wypełniają obietnice Boże dane
od czasów Abrahama. Odzwierciedlają oblicze samego
Jezusa, charakteryzują autentyczne życie chrześcijańskie
i odsłaniają człowiekowi ostateczny cel działań ludzkich:
szczęśliwość wieczną.
361. W jakiej relacji są błogosławieństwa do pragnienia
szczęścia człowieka?
Błogosławieństwa odpowiadają na wrodzone pragnienie
szczęścia, które Bóg wszczepił w serce człowieka, by
przyciągnąć go do siebie, ponieważ tylko On może je
zaspokoić.
362. Co to jest szczęśliwość wieczna?
Jest oglądaniem Boga w życiu wiecznym, w którym
będziemy w pełni „uczestnikami Boskiej natury", chwały
Chrystusa i radości życia trynitarnego. Takie szczęście
przekracza zrozumienie i siły tylko ludzkie. Pochodzi
ono z darmowego daru Bożego, tak jak łaska, która do
niego prowadzi. Obiecane szczęście stawia nas wobec
decydujących wyborów moralnych dotyczących dóbr
ziemskich, pobudzając do kochania Boga ponad
wszystko.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj na Kiermaszu Świątecznym przy wyjściu
z kościoła można nabyć pyszne pierniczki oraz piękne
ozdoby świąteczne. Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w ich przygotowanie. Dochód z kiermaszu
przeznaczony zostanie na całoroczną pomoc ubogim.
2. Przy wyjściu można nabyć świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez
„Caritas”.
3. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
W sobotę wieczorna Msza Święta o godz. 18.00. We
wtorek i piątek po roratach zapraszamy dzieci do domu
parafialnego na ciepłe kakao.
4. Rozpoczynamy spotkania opłatkowe wspólnot
parafialnych: Wieczernik we wtorek o godz. 19.00;
Żywy Różaniec w czwartek o godz. 18.00; Ucho
Igielne w czwartek o godz. 19.30; Rada Parafialna,
Semper Fidelis, Grupa charytatywna św. Ojca Pio,
szafarze, katecheci i pracownicy parafii w piątek
o godz. 18.00; Chórek, Lektorzy i Ministranci (wraz
z rodzicami) w sobotę o godz. 16.00.
5. Jeżeli ktoś z naszych parafian potrzebuję świątecznego wsparcia lub wie o takiej osobie, to prosimy
zgłosić to w środę w godz. 17.45 - 18.30 w biurze
parafialnym. Dzięki temu będziemy wiedzieli, ile
paczek przygotować.
6. W sobotę, 21 grudnia od rana, księża odwiedzą
chorych z Komunią świętą. Oprócz stałych parafian,
których odwiedzamy co miesiąc, prosimy o zgłaszanie
wszystkich nie wychodzących już z domu, aby i oni
mogli przed świętami przystąpić do spowiedzi
i Komunii świętej.

7. Panowie kościelni zakończyli roznoszenie opłatka.
Bóg zapłać za złożone ofiary. Opłatek można jeszcze
nabyć w zakrystii.
8. Przy św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego
można przynosić produkty żywnościowe oraz chemii
gospodarczej, które zostaną przeznaczone do paczek
świątecznych dla najbardziej potrzebujących parafian.
9. Okazja do przedświątecznej spowiedzi codziennie
15 minut przed poranną Mszą Świętą oraz przed
Roratami.
10. Ks. Jan napisał list do parafian z okazji Świąt oraz
Kolędy. W najbliższych dniach młodzież dostarczy go
do naszych skrzynek pocztowych. Zachęcamy do
lektury i dyskusji podczas wizyty duszpasterskiej.
11. Do ustawiania i strojenia choinek oraz szopki
zapraszamy w poniedziałek 23 grudnia o godz. 8.00.
12. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla
osób samotnych i wszystkich, którzy chcieliby wspólnie przeżyć tę wieczerzę w domu parafialnym 24 XII
o godz. 18.00. Serdecznie zachęcamy takie osoby do
zgłaszania się do kapłanów. Osoby, które chciałyby
włączyć się w przygotowanie tej wigilii również
prosimy o kontakt.
13. W ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie
zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 394 zł. Bóg zapłać.
14. O posprzątanie kościoła prosimy 3. Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
Zmarł Tadeusz Spica, l. 67, z ul. Marynarki Polskiej.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 16 grudnia
7.30 - wolna intencja

Piątek, 20 grudnia
7.30 - wolna intencja

17.00 + Grzegorz Banach w m-c po śmierci

17.00 + Alina Ujazda - intencja od sąsiadów

Wtorek, 17 grudnia

Sobota, 21 grudnia

7.30 - wolna intencja
17.00 + Iwona Kicińska
Środa, 18 grudnia
7.30 - wolna intencja
17.00 + Eligiusz Gotowiec w m-c po śmierci
Czwartek, 19 grudnia
7.30 - wolna intencja
17.00 + Mieczysław Kutesa - intencja od sąsiadów

7.30 - wolna intencja
18.00 + Janina i Bolesław Brzescy oraz Zofia,
Karolina i Jan Głowik
4. Niedziela Adwentu, 22 grudnia
8.00 + Mieczysław Kutesa - w m-c po śmierci
10.00 + Stefania Chlewińska w 5. rocznicę śmierci
12.00 + Maria Jusewicz - intencja od sąsiadów z bloku
18.30 + Mieczysław Niksa, Mirosław Wenta,
Władysław Wenta

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk,
tel. 583447268; Msze Święte w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 17.00
(sobota: 18.00); www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

