TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
3. Niedziela Adwentu, 16 grudnia 2018 roku (nr 138) - Niedziela Radości
Pierwsze czytanie: So 3,14–18a; Drugie czytanie: Flp 4,4–7; Ewangelia: Łk 3,10–18.

Radujcie się zawsze w Panu!
Czytając Słowo Boże z liturgii należy widzieć tam
pewien temat, spójną całość, myśl łączącą wszystkie
czytania i śpiewy. Jest taka filozoficzna zasada, której
sens mówi: tym bardziej się coś zna, im mniej słów
potrzeba na określenie tego. W niedzielę radości (łac.
gaudete) tematem jest właśnie owa radość z Bożej
obecności.
Radość bije dziś z czytań bardzo wyraźnie, opisywana
jest w różnych kontekstach. Sofoniasz wspomina
o „Córze Syjonu” (Jerozolimie), czyli o wspólnocie
Ludu Bożego. Oto zostanie ona nawiedzona przez
swego Pana i Zbawiciela, odtąd wszędzie zapanuje
radość wyzwolonych.
Izajasz, w dzisiejszym psalmie, pozwala zobaczyć
przeżycia uwolnionych mieszkańców Miasta Pokoju,
którzy czerpią swą radość z Pana. Oto proroctwa
Starego Przymierza, prowadzące nas do wołania św.
Pawła, Apostoła Chrystusa Pana: „Radujcie się zawsze
w Panu!” (Flp 4,4).
Człowiek poszukuje radości i próbuje różnych
sposobów, żeby ją osiągnąć. Właśnie o to jak zdobyć
radość pytają słuchacze św. Jana Chrzciciela. Prorok
wskazuje im konkretne zachowania, aby żyli w wolfot. R. Woźniak
ności od pieniądza, od niesprawiedliwości
społecznej,
od egoizmu; aby żyli dla miłości bliźniego ze względu
na Boga.
Czym dla nas jest chrześcijańska radość? Wiemy, że
radość w Panu może mieć swoje przejawy zewnętrzne,
ale Pan nie jest tymi przejawami: może wzbudzać
uśmiech na twarzy, ale Pan nie jest naszym uśmiechem; może powodować chęć tańczenia, ale Pan nie
jest naszym tańcem; może przynaglać do śpiewania,
ale Pan nie jest piosenką; może wreszcie powodować
najbardziej osobiste przyjemne przeżycia, ale Pan nie
jest tymi przeżyciami. Oto radość w Panu jest czymś
zupełnie innym, jest całkowitym zanurzeniem się
w Nim: jak ptak w powietrzu, jak ryba w wodzie, jak
dziecko w łonie swej matki, jak Jezus na krzyżu

zanurzony w miłości Ojca... Chodzi po prostu o bycie,
a nie o analizowanie przejawów bycia. To taki rodzaj
aktywnego istnienia, bardzo Boskiej czynności. Bóg
jest... to cała Jego aktywność. My, ludzie jesteśmy
kimś (z powołania, z zawodu). Potrzebujemy zawsze
dookreślenia: jestem lekarzem, jestem chrześcijaninem, jestem matką, itd. Bóg po prostu mówi JESTEM.
I całego siebie określa. To jest absolutna doskonałość
w nazywaniu. On nawet nie potrzebuje rzeczownika,
żeby siebie przedstawić. Rzeczownik bowiem stawia
zawsze byt obok czegoś, co pozwala go określić:
matka, bo ma dzieci; mężczyzna, bo nie jest kobietą;
Polak, bo są inne narodowości. Boga nie można
określić nazywając Go w porównaniu z czymkolwiek
i kimkolwiek – On jest nieporównywalny. Dlatego On
„Jest, który JEST” (por. Wj 3,14).

Zatem radość w Panu zawiera nasze bycie niezależnie
od okoliczności. Potrzebujemy jednak obrazów i porównań, bo jesteśmy ludźmi. Dlatego Bóg niepoznawalny uniżył się i stał się człowiekiem. Jezus mówił,
czynił, a wreszcie uobecnił nam miłość Ojca: „Filipie,
tak długo JESTEM z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz: 'Pokaż nam Ojca?'” (J 14,9).
Tak długo JESTEM z wami. Tylko tyle potrzeba.
BĄDŹCIE ze Mną i to wystarczy: „I ustanowił
Dwunastu, aby Mu TOWARZYSZYLI [aby z Nim

po prostu BYLI]” (Mk 3,14). To jest wola Ojca
wyrażona przez Jezusa: „Ojcze, chcę, aby także ci,
których Mi dałeś, BYLI ze Mną tam, gdzie JA
JESTEM” (J 17,24). Tu odsłania się ogromny
rozdział pt. Liturgia, rozumiana jako połączenie
Boskiej obecności i odpowiedzi całym ludzkim
sposobem istnienia: myślą, słowem, uczynkami,
dźwiękami, zapachem, obrazami, gestami, symbolami, itd. Obecność Boża w pełni wyraża się
zwłaszcza podczas liturgii Eucharystii.

BĄDŹMY zawsze z Bogiem, bo obecność zawsze
jest uaktywniona. Niezależnie od tego co przeżywam,
nawet ucisk i prześladowanie, zawsze jestem. Stąd
głębia słów „Radujcie się ZAWSZE w Panu” (Flp
4,4), a które św. Paweł pisał w więzieniu.
Obyśmy jak najlepiej, to znaczy jak najprościej,
potrafili trwać zawsze w Panu. Nie poddawajmy się
trudom i oporom. Oto Pan nadchodzi i jest już bardzo
blisko.
ks. Krystian Wilczyński

ADWENT Z MARYJĄ
Matka Boża z Aparecidy
W poprzednim tygodniu, podczas rozważań z cyklu
„Adwent z Maryją”, przyglądaliśmy się obrazowi
Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Dzisiaj natomiast
spróbujemy krótko scharakteryzować nie dzieło
malarskie, ale figurę Maryi, która znajduje się
w Ameryce Południowej, a konkretnie w brazylijskim
mieście – Aparecida.
Obecnie jest tam sanktuarium, którego pełna nazwa
tłumaczona z języka portugalskiego brzmi: „Nasza
Pani Niepokalanie Poczęta Objawiona”. Należy ono do najbardziej
odwiedzanych na świecie.
Wzmianki o figurze Maryi
z Aparecidy pojawiają się już
w XVIII wieku. Zaczęło się bardzo
niepozornie, a mianowicie od
przyjazdu gubernatora do brazylijskiej miejscowości Guaratinguetá.
Tego zacnego gościa zamierzano
ugościć rybami, dlatego trzem lokalnym rybakom
polecono ich złowienie. Oni, mimo swojego
doświadczenia, nie mogli niczego zdobyć. Już
zamierzali się poddać, ale postanowili jednak
spróbować jeszcze ten ostatni raz. Zdziwili się wtedy
bardzo, ponieważ zobaczyli w sieci drewnianą
figurkę Maryi, ale pozbawioną głowy. Po zarzuceniu
ponownie sieci wyciągnęli brakującą część, która
idealnie pasowała do wyłowionego wcześniej
korpusu. Spotkała ich także kolejna niespodzianka,
ponieważ wyłowili bardzo dużo ryb. Ten obfity
połów zawdzięczali opiece Matki Bożej. Jeden

z rybaków zabrał do domu liczącą w całości 40 cm
figurkę, aby przy niej odmawiać różaniec. Przedstawiała ona Niepokalaną ze złożonymi rękami
i księżycem pod stopami. Zbudowano wtedy Maryi
kapliczkę, która z czasem rozrosła się do większych
rozmiarów. Rozpoczął się kult Matki Bożej
z Aparecidy, za przyczyną której wierni doznawali
wiele łask i doznają do dzisiaj. W XX wieku figurkę
ukoronowano i okryto haftowanym płaszczem. Warto
wspomnieć, że papież Pius XI
ogłosił Maryję z Aparecidy główną
patronką Brazylii, papież Jan
Paweł II znajdującą się tam bazylikę podniósł do rangi bazyliki
mniejszej. Do tego brazylijskiego
miasta pielgrzymował również
papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w 2013
roku.
Przywołajmy na koniec słowa papieża Benedykta
XVI z apostolskiej podróży do Aparecidy, „Maryjnej
stolicy Brazylii”, z 2007 roku: „Najświętsza Maryja
Panna, czysta i nieskalana, jest naszą Nauczycielką
wiary, prowadzącą nas i dodającą siły w drodze
wiodącej na spotkanie ze Stwórcą nieba i ziemi.
Papież z radością przybył do Aparecidy, by wam
powiedzieć przede wszystkim: «Pozostańcie w szkole
Maryi». Czerpcie natchnienie z Jej nauczania,
starajcie się przyjąć i zachować w sercu światło, które
Ona — z Bożego polecenia — zsyła wam z wysoka”.
Barbara Majkowska

Ostatni tydzień RORAT! Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.

POŚPIECH
A bez Niego nic się nie stało, co się stało (J 1,3).

jest w tej sytuacji, która właśnie się dzieje. Cały

Jedyny raz, kiedy Jezus się spieszy w Ewange-

tu i teraz.

lii, to wtedy, gdy zdąża do Jerozolimy – na

Skoro bez Boga nic się nie stało, co się stało, to

swoją Mękę. Dla uczniów, którzy Go znają, Jego

i w naszym życiu też dzieją się rzeczy, które

pośpiech wydaje się na tyle nietypowy, że aż
czują niepokój (Mk 10,32). Pierwszy raz się

bezpośrednio od Niego pochodzą. Czasem
nasze doskonałe plany, dopracowane niemal co

zdarzyło, że Jezus ich wyprzedza i idzie tak

do sekundy, burzy jakieś nieprzewidziane

szybko. Jakby cierpienie i śmierć na krzyżu były

zdarzenie. Niespodziewane spotkanie. Niepla-

dla Niego jedynym wydarzeniem, na które nie

nowane opóźnienie. Coś, co może nam się

należało się spóźnić. Wszy-

wydawać niepotrzebne, nie-

stko inne mogło poczekać.

twórcze, nieproduktywne.

Jeśli popatrzymy na podróże

Jeśli jednak uczymy się słu-

Jezusa – piesze, jakże by

chać Jezusa, Jego głosu, to z

inaczej, to dojdziemy do

czasem w takich niepozor-

wniosku, że trwały one zazwyczaj dłużej niż by to

nych zdarzeniach zaczynamy
dostrzegać piękno. Okazuje

wymagało, sądząc po odle-

się, że czas, który moglibyśmy

głości, jaką miał do przebycia.

spożytkować o wiele bardziej

Coś jak Izraelici, którzy na pustyni zabawili aż

twórczo, ale spontanicznie ofiarowaliśmy drugiej

czterdzieści lat.

osobie, choć sami nic z tego nie mamy, owocuje

Co chwilę ktoś zaczepia przechodzącego

w naszych sercach cudownym pokojem i prze-

Jezusa, prosząc Go o uzdrowienie dla siebie,

dziwną radością, która nie wiadomo skąd się

albo bliskich. On przystaje, by z tą osobą

wzięła, wydaje się całkowicie nieracjonalna

porozmawiać, dotknąć jej, popatrzeć jej w oczy.

i bezpodstawna, a jednak jest, i koi serce. Bóg

Czasem nawet nadkłada drogi, by zajść do
domu kogoś potrzebującego Jego obecności.

potrafi sprawiać takie cuda.
Dobrze, że Pan z nas nie rezygnuje, choć tacy

Kiedy naucza, to wchodzi na górę, albo

zabiegani jesteśmy. I że potrafi nas czasem

zachodzi do Świątyni czy synagogi, i tam siada.

zatrzymać w pół kroku, wybić z rytmu, byśmy

Skoro siada, to znaczy, że się nie spieszy, nie

zdążyli zachwycić się pięknem – własnym i tym,

jest jedną nogą tu, a drugą tam, ale całym sobą

które ukryte jest w innych ludziach.
Joanna Czech

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 17 grudnia; 7.30 - o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla Barbary i jej dzieci
17.00 + rodzice z obu stron oraz córka
Wtorek, 18 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + Agnieszka w 14. rocznicę śmierci, +w czyśćcu
Środa, 19 grudnia; 7.30 + Janina, Maria, Bieruta, Teresa i ich zmarłe dzieci; 17.00 - w intencji kapłana z apostolatu
Margaretek, ks. Dariusza o błogosławieństwo, opiekę MBNP, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski
Czwartek, 20 grudnia; 7.30 - wolna intencja; 17.00 + Władysława, Jan, Gabriel Mikołajczyk
Piątek, 21 grudnia; 7.30 + Janina Prawdzik w 10. rocznicę śmierci; 17.00 + Barbara i Ryszard Kuryłek
Sobota, 22 grudnia; 7.30 + z rodzin Gorczyńskich, Zwiefka, Stróżewskich i Chmielińskich
18.00 + Zofia, Karolina, Jan Głowik, Janina i Bolesław Brzescy
IV Niedziela Adwentu, 23 grudnia; 8.00 + Małgorzata Wiśniewska; 10.00 + Stefania Chlewińska w 4. rocznicę
śmierci; 12.00 + Józef Nieckarz - m-c po pogrzebie; 18.30 + Anna, Czesław Zarzyccy oraz +z rodzin z obu stron

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 zostanie
przeznaczony na działalność charytatywną w naszej parafii.
2. W przedsionku u ministrantów można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, rozprowadzane przez
„Caritas” w cenie 6 zł – mała i 16 zł – duża.
3. Datki na remont kościoła św. Mikołaja (ojców Dominikanów) można złożyć do skrzynek „Ofiary na kwiaty” z obu
stron kościoła.
4. Obrzęd przedstawienia kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie miał miejsce dzisiaj na Mszy
św. o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie również rodziców i krewnych kandydatów. Po Mszy Św.
odbędzie się spotkanie rodziców. Prosimy wszystkich o przybycie.
5. Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W sobotę wieczorna Msza Św. z liturgii niedzielnej o godz. 18.00.
W środę i piątek po roratach zapraszamy dzieci do domu parafialnego na ciepłe kakao.
6. 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 19.30; Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Semper Fidelis,
szafarze w piątek o godz. 18.00; Chórek dziewczęcy, Lektorzy i Ministranci (z rodzicami) w sobotę o godz. 16.00.
7. 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.
8. W czwartek po roratach adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Nieszporami z adwentowym hymnem
światła Lucenarium o godz. 19.00.
9. Panowie kościelni zakończyli roznoszenie opłatka. Bóg zapłać za złożone ofiary. Opłatek można jeszcze nabyć
w zakrystii.
10. 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.
11. Organizujemy w domu parafialnym Wigilię dla osób samotnych 24 grudnia o godz. 18.00. Serdecznie zachęcamy
do zgłaszania takich osób do kapłanów. Osoby, które chciałyby włączyć się w przygotowanie tej wigilii prosimy
o kontakt.
12. Okazja do przedświątecznej spowiedzi codziennie przed poranną oraz wieczorną Mszą Świętą.
13. Do ustawiania i strojenia choinek oraz szopki zapraszamy w piątek o godz. 8.00.
14. Z posługą sakramentalną do naszych chorych udamy się w sobotę 22 grudnia od rana.
15. Ks. Proboszcz napisał list do parafian z okazji Kolędy. W najbliższych dniach młodzież dostarczy go do naszych
skrzynek pocztowych. Zachęcamy do lektury i dyskusji podczas wizyty duszpasterskiej.
16. W ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 206 zł. Bóg zapłać.
17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Organizujemy wyjazd dla młodzieży do Szczyrku na narty od 17 do 24 lutego.
Szczegóły i zapisy (do piątku) u ks. Piotra.
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

