
   





TYGODNIK PARAFII  
NMP MATKI KOŚCIOŁA  

i św. Katarzyny Szwedzkiej  

     Niedziela, 16 lutego 2020 roku (nr 186) 
Pierwsze czytanie: Syr 15,15-20; Drugie czytanie: 1 Kor 2,6-10; Ewangelia: Mt 5,17-37.


O, jak bardzo czujemy się zadowoleni, widząc, jak 
Jezus rozprawia się z powierzchowną pobożnością 
niektórych Żydów upatrujących w zewnętrznym 
wypełnianiu przykazań drogi do doskonałości i gwa-
rancji osiągnięcia zbawienia, zapominając o tym, że 
liczy się również miłość do drugiego człowieka, tak 
często przez nich pomijana! Dzisiaj Jezus chce nas 
z tego naszego samozadowolenia wyrwać: „Nie są-
dźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). 
Przyzwyczailiśmy się trochę do „cukierkowego” Pana 
Jezusa, który nic tylko przytula, pociesza, uzdrawia, 
głaszcze, podnosi, wspiera, daje nadzieję – jednym 
słowem: jest pełen miłości i miłosierdzia względem 
każdego człowieka. I to prawda! Nie twierdzę, że nie! 
Jednak warto podkreślić, że miłosierdzie nie oznacza 

u Jezusa braku wymagań. On stawia nam konkretne 
wymagania! Powiedziałbym, że podnosi poprzeczkę 
jeszcze wyżej niż postawili ją sobie niektórzy 
wspominani w Ewangeliach wyznawcy judaizmu! 
Omawiając kolejne przykazania Dekalogu, Mistrz 
z Nazaretu wskazuje, że można zatrzymać się na tym, 
co literalnie one mówią. „Nie zabijaj!” – no to nie 
odbieram nikomu życia. „Nie kradnij!” – zatem nie 
biorę samowolnie tego, co nie należy do mnie. „Nie 
cudzołóż!” – więc się pilnuję, by kłaść się zawsze do 
odpowiedniego łóżka. Niestety, na tym tylko poziomie 
często się zatrzymujemy, robiąc rachunek sumienia… 
„Proszę księdza, nikogo nie zabiłem, nie ukradłem 
niczego, nie zdradzałem żony, więc chyba nie 
popełniłem żadnego grzechu… Może tyle, że mięso w 
piątek zjadłem i nie odmówiłem paciorka…”. Czy 
naprawdę o to tylko chodzi w przestrzeganiu 
przykazań? 
Jezus chce nam dzisiaj uświadomić, że dopiero miłość 
pozwala nam właściwie spojrzeć na Boże przykazania. 
To miłość jest ich wypełnieniem. To miłość podnosi 
nam poprzeczkę. To o nią chodzi w tych wszystkich 
nakazach i zakazach. Gdyby bowiem chodziło jedynie 
o trzymanie się litery, jaki miałoby to sens? 
Przykazania są dla nas po prostu przypomnieniem 
o tym, że mamy kochać. 

ks. Mateusz Tarczyński

Miłość podnosi poprzeczkę 

Są jeszcze wolne miejsca na 4-dniową pielgrzymkę do 
Niepokalanowa, Lublina, Kazimierza, Kodnia, Zuzeli 
od 25 do 28 kwietnia. Koszt: 470 zł/os.  
Zapisy w zakrystii.



KSIĄŻKI JANA PAWŁA II (cz. 2)
„PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI”

Tydzień temu zapoznaliśmy się z tematyką papieskiej 
książki „Dar i Tajemnica”, a dzisiaj przejdziemy do 
kolejnej, którą spróbujemy krótko omówić i za-
cytować jej mały fragment. 
„Przekroczyć próg nadziei” to obszerny wywiad 
z papieżem przeprowadzony przez włoskiego 
dziennikarza Vittorio Messoriego. Jest to jedna 
z najbardziej znanych książek Jana Pawła II, która 
wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym 
świecie. Wcześniej nie było takiego zwyczaju, aby 
papież wydawał pod swoim imieniem refleksje 
i myśli na temat wiary, życia, innych religii czy 
problemów współczesnego świata. Poprzez tę 
książkę Jan Paweł II chciał zaprosić czytelników do 
przekroczenia progu nadziei, to 
znaczy odrzucenia smutku, 
zwątpienia, uczuciowej apatii 
i dostrzeżenia obszaru nadziei, 
w którym jest obecny Bóg i dzia-
ła przez Jezusa Chrystusa. Papież 
pokazuje swoją cier-pliwość i ma 
świadomość, że to wcale nie jest 
łatwe. Wie, że przez liczne 
zniewolenia, pro-blemy, trudności 
człowiek może nie być na to to 
gotowy i zwyczajnie po ludzku 
obawiać się tak odważnego 
kroku.   
S tawiane p rzez w łosk iego 
dziennikarza pytania wcale nie są 
łatwe, a wręcz odważne i jak sam 
pisze wręcz „prowokujące”, 
ponieważ chciał on w ten sposób 
pokazać, jakie wątpliwości odnośnie do chrze-
ścijańskiej wiary mogą nurtować każdego człowieka. 
Papież z wielką delikatnością i prostotą udziela 

odpowiedzi na pytania między 
innymi na temat istnienia Boga 
i sposobów na Jego poznanie, 
historii zbawienia, sensu cier-
pienia i śmierci, rozłamów między chrześcijańskimi 
wyznaniami.  
Książka „Przekroczyć próg nadziei” ukazuje Jana 
Pawła II jako chrześcijanina, człowieka głębokiej 
wiary. Mówi się też, że jest jego „duchowym 
testamentem”, który nie zamyka pewnego okresu 
w dziejach Kościoła, lecz otwiera nowe horyzonty na 
przyszłość. 
Na koniec zacytujmy jeden z fragmentów tej książki 
mówiącego właśnie o cierpieniu: Bóg jest zawsze po 

stronie cierpiących. Jego wsze-
chmoc objawia się właśnie 
w tym, że dobrowolnie przyjął 
cierpienie. Mógł nie przyjąć. 
Mógł okazać swoją wszechmoc 
nawet w momencie ukrzy-
żowania. Przecież Mu to pro-
ponowano: ,,Zstąp z krzyża, 
a uwierzymy Ci”. Nie przyjął 
tej propozycji. To, że pozostał 
do końca na krzyżu, to, że na 
tym krzyżu mógł powiedzieć do 
Boga tak, jak wszyscy cier-
piący: ,,Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił?” (Mk 15,34) właśnie to 
pozostało w dziejach człowieka 
jako najsilniejszy argument. 
Gdyby zabrakło tego konania na 
krzyżu, prawda, że Bóg jest 

Miłością, zawisłaby w jakiejś próżni. 
Barbara Majkowska 

(na podstawie: mateusz.pl/Jan Paweł II)

Sobota, 22 lutego, rozpoczęcie o godz. 19.00. Prowadzenie: DJ – wodzirej. 

Tańce będą w jednej sali, stoły w dwóch innych. 

Można dobierać się i zgłaszać w grupach i tak będą dopasowane stoliki, by grupa była razem. Na swój stół 

grupa przynosi tzw. koszyk. W czasie trwania balu będą też dwa ciepłe posiłki dla wszystkich oraz kawa czy 
herbata w każdej chwili. Koszt: 50 zł od osoby. Zapisy w zakrystii. 

BAL KARNAWAŁOWY



PRAWO MORALNE  
415. Co to jest prawo moralne? 
Prawo moralne jest dziełem Mądrości Bożej. Wyznacza 
ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które 
prowadzą do obiecanego szczęścia i zakazują dróg zła, 
oddalających od Boga.  
416. Na czym polega naturalne prawo moralne?  
Prawo naturalne, zapisane przez Stwórcę w sercu 
każdego człowieka, polega na uczestnictwie w mądrości 
i dobroci Boga, wyraża pierwotny zmysł moralny, który 
pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest 
dobro i zło. Jest ono powszechne i niezmienne i określa 
podstawę fundamentalnych obowiązków oraz praw 
osoby, jak również wspólnoty ludzkiej i prawa 
cywilnego.  
417. Czy to prawo jest postrzegane przez wszystkich? 
Z powodu grzechu prawo naturalne nie jest postrzegane 
przez wszystkich w sposób jasny i bezpośredni. Bóg 
zapisał na tablicach Prawa to, czego ludzie w swych 
sercach nie odczytali (św. Augustyn).  
418. Jaka jest relacja między prawem naturalnym 
a Starym Prawem? 
Stare Prawo stanowi pierwszy etap prawa objawionego. 
Zawiera ono wiele prawd w sposób naturalny dos-
tępnych rozumowi, a które zostały ogłoszone i auten-
tycznie poświadczone w ramach przymierza zbawienia. 
Jego przepisymoralne, które są streszczone w przyka-
zaniach Dekalogu, ustalają podstawy powołania 
człowieka, zakazują tego, co sprzeciwia się miłości 
Boga i bliźniego, a nakazują to, co jest dla niej istotne.  
419. Jakie miejsce zajmuje Stare Prawo w planie 
zbawienia?  
Stare Prawo pozwala poznać wiele prawd dostępnych 
rozumowi, wykazuje to, co należy lub czego nie należy 

czynić, przede wszystkim jednak, jak to czyni wycho-
wawca, przygotowuje i uzdalnia do nawrócenia i przy-
jęcia Ewangelii. Chociaż jest święte, duchowe i dobre, 
jest jeszcze niedoskonałe, ponieważ samo z siebie nie 
daje mocy i łaski Ducha, aby je wypełnić.  

420. Co to jest Nowe Prawo, czyli Prawo ewan-
geliczne? 
Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne, jest pełnią 
i dopełnieniem prawa Bożego, naturalnego i objawio-
nego, urzeczywistnionego przez Chrystusa. Sprowadza 
się ono do przykazania miłości Boga i bliźniego, byśmy 
się wzajemnie miłowali, tak jak Chrystus nas umiłował; 
jest prawem łaski, ponieważ łaska Ducha Świętego 
uzdalnia do takiej miłości; i jest „prawem wolno-
ści” (por. Jk 1,25), ponieważ skłania do spontanicznego 
działania pod wpływem miłości. 
421. Gdzie znajduje się Nowe Prawo? 
Nowe Prawo znajduje się w całym życiu i przepo-
wiadaniu Chrystusa oraz w katechezie Apostołów: 
zostało ono wyrażone w sposób szczególny w Kazaniu 
na Górze.  

Pytania o wiarę



Poniedziałek, 17 lutego 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Bolesław Góra 
Wtorek, 18 lutego 
   7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Karol w 5. rocznicę śmierci; rodzice: Jan 
i Jadwiga oraz Bolesław i Agnieszka 
Środa, 19 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Waleria w 21. rocznicę śmierci, +z rodziny 
z obu stron 
Czwartek, 20 lutego 
  7.30 + Piotr Stoppa w 1. rocznicę śmierci 

18.00 + Bolesław Góra 
Piątek, 21 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 - w intencji Genowefy z okazji 90. urodzin 
Sobota, 22 lutego 
  7.30 + Bolesław Góra 
18.00 + Jan Ciemiński w 1. rocznicę śmierci  
Niedziela, 23 lutego 
  8.00 + Sylwester w 43. rocznicę śmierci 
10.00 + Agnieszka w 2. rocznicę śmierci; +z rodziny 
12.00 + Ewa Mazur w rocznicę śmierci; +z rodziny 
18.30 + Bolesław Góra

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 18.00  

www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia 


INTENCJE MSZALNE

1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki w domu 
parafialnym. Po Mszach św. o godz. 10.00 oraz 12.00 
można zjeść ciasto, wypić kawę i herbatę. Dzisiaj 
gospodarzem jest Rada Parafialna. 

2. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele. 

3. Wszystkich zapisanych na randkę małżonków 
zapraszamy dzisiaj o godz. 17.00 do domu pa-
rafialnego. 
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.40 w domu 
parafialnym. 

5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we 
wtorek, o godz. 19.00, w domu parafialnym. 
6. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w biurze 
parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00. 
7. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 

8. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 
9. Spotkanie parafialnych rad: duszpasterskiej i eko-
nomicznej odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 
w parafialnym refektarzu. 

10. Kolejne spotkanie młodzieży klas VII i VIII 
w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania, 
który przyjmą wiosną 2021 roku, w piątek o godz. 
18.30 w domu parafialnym. 

11. Szkółka gitarowa dla dorosłych i młodzieży 
w piątek o godz. 19.15. Można jeszcze dołączyć. 
Prosimy przyjść z instrumentami. 
12. Bal karnawałowy rozpocznie się w sobotę, 
22 lutego, o godz. 19.00, w domu parafialnym. Są 
jeszcze wolne miejsca. 
13. Są jeszcze wolne miejsca na 4-dniową pielgrzymkę 
do m.in. Niepokalanowa, Lublina, Kazimierza, Kodnia, 
Zuzeli w dn. 25 – 28 kwietnia. Koszt: 470 zł/os. 

14. Parafia w Brzeźnie organizuje samolotowo-
autokarową pielgrzymkę do Włoch. Szczegóły na 
tablicach ogłoszeń. 
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 

Zmarła nasza parafianka Irena Świst, l. 86, zam. przy 
ul. Reja. Polećmy ją miłosiernemu Bogu: Wieczny 
odpoczynek racz jej dać Panie… 


