



 

Chrześcijaństwo to religia, w której Bóg jest 
Miłością w Trzech Osobach: Miłością Stwa-
rzającą, Miłością Wcieloną i Miłością Uświęca-
jącą. O Bogu Biblii można mówić na wiele 
sposobów, można różnie Go nazywać, można 
opisywać Go wielorako, ale dopiero nazwanie Go 
Miłością dotyka najgłębszej Jego Tajemnicy. To 
Miłość jest drogą do choćby cząstkowego 

zrozumienia, czym jest Trójca, która zbawia przez 
Jezusa Chrystusa, z Bogiem Ojcem i w jedności 
Ducha Świętego. Jeśli więc chrześcijaństwo jest 
religią, w której wyznaje się Boga-Miłość 
objawiającego się jako Bóg-Człowiek, to naj-
większym darem i zarazem największym za-
daniem dla wierzących jest jedność. 

Tym, który jednoczy chrześcijan, pomimo wielu 
dzielących ich różnic, jest Chrystus. Prawdziwa 
jedność możliwa jest tylko w Nim i z Nim. On tej 
jedności udziela swojemu Kościołowi w sposób 
sakramentalny, kiedy wszystkich łączy poprzez 
jeden chrzest, jeden Chleb i jeden Kielich. Jednak 
poza wymiarem sakramentalnym jedność u-
dzielona poprzez łaskę jako dar staje się również 
dla wspólnoty wierzących zadaniem, gdy muszą 
zmierzyć się z tym, co ich dzieli. Podziały te widać 
nie tylko w wymiarze kulturowym, społecznym, 
geograficznym czy politycznym. Największy roz-
łam wśród chrześcijan dokonuje się bowiem tam, 
gdzie pojawia się grzech. 
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy” (J 16,13). Odpowiedzią na 
grzech jest Słowo Boże objawiające prawdę 
o Bogu i o człowieku, o grzechu i o Bożej od-
powiedzi na grzech w Jezusie Chrystusie. Jeśli 
walczy się o miłość wśród ludzi tylko po to, by 
wszystkim żyło się lepiej tu i teraz, to nie mówimy 
o prawdziwej miłości. Ta bowiem możliwa jest 
jedynie między tymi, którzy patrzą na wspólny cel, 
jakim jest zbawienie: ”(…) uzyskaliśmy przez 
wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,2). 
Prawdziwa miłość zakorzeniona jest w wie-
czności. Dlatego prawdziwą jedność mogą 
zbudować tylko ci, którzy uwierzyli i zaufali Miłości 
Boga. 

ks. Mateusz Tarczyński
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     NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 16 czerwca 2019 roku (nr 163) 
Pierwsze czytanie Prz 8,22-31; Drugie czytanie: Rz 5,1-5; Ewangelia: J 16,12-15.


To już ostatnie w tym roku szkolnym wydanie naszego 
Tygodnika Parafialnego. Dziękuję naszym czytelnikom oraz 
autorom artykułów i zdjęć. Wyrażam również wdzięczność, 
w imieniu naszych najmłodszych parafian, za rysunki, 
puzzle i krzyżówki przygotowywane każdego tygodnia 
przez Annę Skopczyńską. Życzę błogosławionego czasu 
wakacji i urlopów! Szczęść Boże i do przeczytania we 
wrześniu! Zapraszamy na stronę www.matkakosciolagd.pl. 
 ks. Piotr



Poniedziałek, 17 czerwca - św. Alberta  
  7.30 + Józef Nieckarz 
18.00 + Mieczysław Karpik w m-c po pogrzebie 
Wtorek, 18 czerwca  
  7.30 + Stanisław Włodarczyk 
18.00 + Józef Nieckarz - Msza Święta gregoriańska 
Środa, 19 czerwca 
  7.30 + Józef Nieckarz 
8.15 - dziękczynna z okazji zakończenia roku szkolnego 
18.00 - w intencji Wiktora, z okazji 17. urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
Czwartek, 20 czerwca -  
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
  8.00 + Józef Nieckarz 
10.00 + Juliusz, Anastazja, Stanisław, Brunon, Jan 

Po procesji - Irena i Józef z okazji 62. rocznicy ślubu 
18.30 - o zdrowie dla Michała 
Piątek, 21 czerwca - św. Alojzego Gonzagi 
  7.30 + teściowie: Marianna i Franciszek Kilian 
18.00 + Józef Nieckarz 
Sobota, 22 czerwca  
  7.30 + Józef Nieckarz 
18.00 + Stanisław (z okazji 80. urodzin) 
Niedziela, 23 czerwca 
  8.00 + Józef Nieckarz 
10.00 + mąż Alfons Okuniewski, Anna Kreft 
12.00 + córka Jolanta, mąż Wiesław, rodzice, siostra 
Irena, Stefania, +z rodziny 
18.30 + Janina Hirsz, rodzice, siostry i bracia

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy do udziału w dwudniowej, 
pieszej pielgrzymce śladami Bł. Doroty do 

Mątów Wielkich, która odbędzie się 21 i 22 
czerwca 2019 r. 
Plan pielgrzymki: piątek, 21 czerwca: godz. 

6.30 Msza Święta w Bazylice Mariackiej 

w  Gdańsku; wyruszymy trasą przez: 

Przejazdowo, Wiś l i nkę , Trzc ińsko , 

Kiezmark, Ostaszewo; około godz. 19.00 
nocleg w Nowej Cerkwi;  
sobota, 22 czerwca: godz. 7.00 wyruszymy 

z Nowej Cerkwi, Palczewo, Lisewo, Kończewice, godz. 16.00 Msza Święta na zakończenie 

pielgrzymki - Mątowy. Powrót autokarem. Zapisy na trasie.  

KĄCIK NAJMŁODSZYCH



„WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE" 
212. Na czym polega piekło?  
Piekło oznacza wieczne potępienie tych, którzy umierają 
dobrowolnie w stanie grzechu śmiertelnego. Zasadnicza 
kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; 
wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczę-
ście, dla których został stworzony i których pragnie. 
Chrystus wyraża tę rzeczywistość słowami: „Idźcie precz 
ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny” (Mt 25,41).  
213. Jak pogodzić istnienie piekła z nieskończoną 
dobrocią Boga? 
Bóg, który chce „wszystkich doprowadzić do nawró-
cenia” (2 P 3,9), stworzywszy jednakże człowieka jako 
istotę wolną i odpowiedzialną, respektuje jego wybory. 
Dlatego to sam człowiek, w pełnej wolności, wyłącza się 
dobrowolnie ze wspólnoty z Bogiem, jeśli aż do momen-
tu własnej śmierci trwa w grzechu śmiertelnym, odrzuca-
jąc miłosierną miłość Boga.  
214. Na czym polega Sąd Ostateczny?  
Sąd Ostateczny (powszechny) polega na wyroku życia 
błogosławionego lub wiecznego potępienia, który Pan 
Jezus, powracający jako Sędzia żywych i umarłych, 
wyda na wszystkich „sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych” (Dz 24,15), zgromadzonych przed Nim. W na-
stępstwie Sądu Ostatecznego zmartwychwstałe ciało 
będzie uczestniczyło w zapłacie, którą dusza otrzymała w 
sądzie szczegółowym.  
215. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny? 
Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata; jedynie 
Bóg zna jego dzień i godzinę.  
216. Czym jest nadzieja nowego nieba i nowej ziemi?  
Po sądzie powszechnym cały wszechświat, uwolniony 
z niewoli i zepsucia, uczestniczyć będzie w chwale 
Chrystusa, inaugurującego „nowe niebo” i „nową 
ziemię" (2 P 3,13). W ten sposób zostanie osiągnięta 
pełnia Królestwa Bożego, to znaczy ostateczna realizacja 
zbawczego zamysłu Bożego, „aby wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w nie-
biosach, i to, co na ziemi" (Ef 1,10). Bóg wtedy będzie 
w życiu wiecznym „wszystkim we wszystkich”.  

„AMEN”  
217. Co oznacza Amen, które kończy nasze wyznanie 
wiary?  
Słowo hebrajskie Amen, które kończy także ostatnią 
księgę Pisma Świętego, niektóre modlitwy Nowego 
Testamentu i liturgiczne Kościoła, oznacza wypowie-
dzenie naszego wiernego i całkowitego „tak", na wy-
znaną przez nas wiarę, przez powierzenie się całkowicie 
Temu, który jest ostatecznym „Amen” (Ap 3,14): 
Jezusowi Chrystusowi.  

EKONOMIA SAKRAMENTALNA  
218. Co to jest liturgia?  
Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, 
w szczególności Jego Misterium Paschalnego. Uważa się 
ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. 
W niej przez znaki dostrzegalne wyraża i dokonuje się 
uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa 
Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje 
pełny kult publiczny należny Bogu.  
219. Jakie miejsce zajmuje liturgia w życiu Kościoła? 
Liturgia, która jest czynnością świętą w najwyższym 
stopniu, stanowi szczyt, do którego zmierza działalność 

Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała 
jego moc. Przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim 
Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego 
odkupienia.  
221. W jaki sposób Bóg Ojciec jest źródłem i celem 
liturgii?  
W swoim Synu, który dla nas przyjął ciało, umarł i zmar-
twychwstał, Bóg napełnia nas swoimi błogosławień-
stwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Ducha 
Świętego. W tym samym czasie Kościół błogosławi Ojca 
przez adorację, uwielbienie i dziękczynienie i prosi Go, 
by zesłał dar swojego Syna i Ducha Świętego.  
222. Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii? 
Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła 
przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. Udzie-
lając Apostołom Ducha Świętego, powierzył im i ich 
następcom władzę, aby sprawowali dzieło zbawienia 
przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty, przez które 
teraz udziela swojej łaski wiernym wszystkich czasów 
i na całym świecie.  
223. Jak działa Duch Święty w liturgii w odniesieniu do 
Kościoła?  
Duch Święty i Kościół współdziałają z sobą w liturgii. 
Duch Święty przygotowuje Kościół na spotkanie ze 
swoim Panem; przypomina i ukazuje Chrystusa wierze 
zgromadzenia; uobecnia i spełnia zbawcze dzieło 
Chrystusa; jednoczy Kościół z życiem i posłaniem 
Chrystusa i sprawia, by owocował dar komunii 
w Kościele.  

Pytania o wiarę



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Zapraszamy na festyn parafialny dzisiaj o godz. 
13.00 na placu przykościelnym. Rozpoczniemy 
tradycyjnie grochówką, na którą zapraszamy, my 
kapłani, z okazji zbliżających się imienin Jana 
i Piotra. W programie festynu: konkursy, tańce, gry, 
zabawy, kawa, herbata, ciasto i wiele innych atrakcji. 
Będą zawodowi wodzireje, którzy poprowadzą nam 
ten jubileuszowy festyn. Na zakończenie, ok. godz. 
15.30, na boisku szkolnym zostanie rozegrany mecz 
pomiędzy Kawalerami a Żonatymi. 

2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa po wieczornych Mszach Św. 

3. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w po-
niedziałek, o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież na spotkanie modlitewno-formacyjne we 
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

5. Msza święta dziękczynna za kończący się rok 
szkolny, z prośbą o błogosławieństwo na czas 
wakacji i urlopów odbędzie się w środę o godz. 8.15. 
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły. 

6. Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży, 
z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia 
wakacji, w poniedziałek i wtorek o godz. 17.30. 

7. W środę przypada dzień adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej parafii. Będzie to miało 
miejsce od godz. 9.00 do 18.00. Zapraszamy do 
przybycia do kościoła, który będzie otwarty cały 
dzień, na chwilę modlitwy przed Panem Jezusem. 
Na stolikach są wyłożone listy do wpisywania się, 
kto w jakim czasie mógłby czuwać przed Naj-
świętszym Sakramentem. 

8. W czwartek przeżywać będziemy uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze Święte 
o 8.00, 10.00, bezpośrednio po zakończeniu procesji 
oraz o godz. 18.30. Po sumie, ok. godz. 11.00 
ulicami naszej parafii wyruszy procesja euchary-
styczna do czterech ołtarzy. Procesja przejdzie 
tradycyjną trasą: ulicami Zielony Trójkąt, Mikołaja 
Reja, Swojską, Chwaszczyńską, Twardą, Okrąg, 

Marynarki Polskiej (przy wieżowcach) i do kościoła. 
Serdecznie prosimy parafian o zaangażowanie się 
w przygotowanie ołtarzy, udekorowanie trasy 
procesji, przystrojenie okien naszych domów 
i mieszkań, a nade wszystko o udział we Mszy 
Świętej i procesji. Zachęcamy do zabrania ksią-
żeczek i śpiewników z pieśniami na procesję. 
Tegoroczne dzieci komunijne oraz rocznicowe 
prosimy o uczestnictwo w procesji w strojach 
komunijnych lub galowych. 

9. Dziewczynki pragnące sypać kwiatki podczas 
procesji zapraszamy na próbę w środę o godz. 16.00 
na placu przy kościele. Serdecznie prosimy parafian 
o przynoszenie płatków kwiatów do sypania w Boże 
Ciało. 

10. Przedstawiciele rady parafialnej zebra-
li do puszek 1420 zł na dekoracje na Boże Ciało. 
Bóg zapłać. 
11. Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od postu 
w piątek po Bożym Ciele.  

12. Zapraszamy do udziału w 2–dniowej Pieszej 
Pielgrzymce śladami Bł. Doroty do Mątowów 
Wielkich, która odbędzie się w najbliższy piątek 
i sobotę. Szczegóły na str. 2. 

13. Trzecia ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn 
pod hasłem „Oblężenie Jasnej Góry” odbędzie się 
w sobotę, 22 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy 
do zgłaszania się do kapłanów. 
13. Wyjazd dzieci i młodzieży do Czarliny w po-
niedziałek, 24 czerwca, o godz. 9.00. Rodziców 
prosimy o kontakt do środy, celem dopełnienia 
wszelkich formalności. Rodziców, którzy mogliby 
posłużyć transportem samochodowym prosimy 
o kontakt z kapłanami. 

14. Pamiątkowe obrazki z jubileuszu 25-lecia 
kapłaństwa ks. Jana są wyłożone na stolikach. Kto 
jeszcze nie ma, może zabrać. Pamiętajmy w mo-
dlitwie o kapłanach. 
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie 
I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 
porannej Mszy Świętej. 

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 



