TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
6. NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 lutego 2019 roku (nr 147)
Pierwsze czytanie: Jr 17,5-8; Drugie czytanie: 1 Kor 15,12.16-20; Ewangelia: Łk 6,17.20-26.
"PAN BÓG DOMAGA SIĘ CZASU" - ROZMOWA Z KS. RAFAŁEM JAROSIEWICZEM,
kapłanem diecezji siedleckiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, wędrownym misjonarzem [CZĘŚĆ I]
Szczęść Boże! Pozwoli Ksiądz, że zacytuję, jakie
informacje znalazłam na Księdza temat: „Znajomi
mówią o nim "Boży Szaleniec". Rekolekcjonista, autor
płyt i książek, ewangelizator na Woodstocku, pomysłodawca mobilnego konfesjonału i właściciel najdłuższego rachunku za SMS-y. Niesie Ewangelię
wszędzie tam, gdzie zdawałoby się to niemożliwe i
dociera do ludzi najbardziej poranionych i pogubionych w życiu”. Brzmi imponująco. Które z tych
określeń najbardziej do Księdza pasuje?
Ks. Rafał Jarosiewicz: Nie wiem (śmiech). Staram się
być po prostu człowiekiem.
A z drugiej strony pisze Ksiądz o sobie: „Jestem zwykłym księdzem”. Co to znaczy? Jak to rozumieć?
To znaczy w każdym człowieku widzieć człowieka.
Wtedy jest szansa, że zobaczę w nim Jezusa. Uczę się
słuchać, zadawać pytania, mierzyć się z różnymi
trudnościami. "Zwykłym" to znaczy ludzkim. I to jest
najważniejsze.
Jest Ksiądz zaangażowany w wiele dzieł, o które
jeszcze później zapytam. Skąd Ksiądz czerpie motywację? Dlaczego Księdzu się po prostu chce za to
wszystko zabierać?
Ja u wielu kapłanów widzę to samo, ale nie jest to tak
spektakularne. Proste przykłady: praca w szkole,
zmaganie się z pracą duszpasterską w parafii, gdy trzeba
z takim samym zaangażowaniem prowadzić któryś z kolei ślub czy pogrzeb, to nie jest coś, o czym będą mówiły
media. Odkrywam taki rodzaj swojej pracy, który jest
bardziej zauważalny, wymyka się z tych powszechnie
przyjętych struktur. Medialnie łatwiej jest napisać o „mobilnym konfesjonale” czy „najdłuższym rachunku za
smsy” niż o tym, że ksiądz rezygnuje ze swojego czasu i
dokłada się, żeby pojechać z młodzieżą na narty czy pójść
na kręgle. To nie jest nawet atrakcyjne w tytule, żeby to
wydobywać np. w gazecie. A to co ja robię traktuję jako
przywilej i łaskę, a nie jako coś wyjątkowego. Taką mam
akurat posługę. A motywację czerpię z wiary – wierzę, że
jesteśmy na tej ziemi po to, żeby nasze życie przeżyć jak
najlepiej potrafimy i dojść do Nieba, bo w końcu
jesteśmy tu tylko przez chwilę.
W swojej wizytówce na stronie internetowej Fundacji
napisał Ksiądz: "relacja z Bogiem jest dla mnie

inspiracją". A ma Ksiądz jakąś receptę na to, żeby
właśnie relacja z Bogiem była dla nas inspiracją?
Pan Bóg domaga się czasu. Mamy czas na to, żeby
oglądać telewizję, iść na różne zajęcia i na tysiące innych
aktywności, a w XXI wieku nie znajdujemy czasu dla
Pana Boga. Sytuujemy Go na pozycji pomiędzy wyjściem
z domu a dojściem do pracy albo traktujemy jako
dodatek. Tymczasem, jeśli chcę się spotkać z kimś
wyjątkowym to zakładam odpowiedni strój, przeznaczam
na to czas, przygotowuję się do tego spotkania. A u nas
nie ma kultury spotkania z Bogiem. Kiedyś Matka Teresa
zapytana przez jednego z kleryków jaka jest recepta na
zostanie świętym i wejście w dobrą relację z Bogiem,
odpowiedziała: "Zacznij od tego, że codziennie przez
godzinę będziesz adorował Jezusa". Ksiądz profesor,
który to słyszał wtrącił, że w życiu kapłańskim nie ma
możliwości, żeby tyle czasu poświęcać na adorację z uwagi na ogrom obowiązków. A Matka Teresa z całą
powagą na to: "Skoro Ksiądz jest taki zapracowany, to
potrzebuje nawet dwóch godzin adoracji dziennie".
Dlatego myślę, że nie ma innej możliwości, niż przeznaczenie czasu dla Pana Boga, zarezerwowanie
przestrzeni specjalnie dla Niego. Trzeba odłożyć
wszystko na ten czas i być z Tym, który chce się spotkać
ze mną.
Przygotowuje Ksiądz naszą parafię do misji świętych
z okazji 25-lecia istnienia parafii, które rozpoczną się
już niedługo, bo 24 marca. Czym dla Księdza w ogóle
są misje?
Są niesamowitą przygodą i ogromną łaską. Prowadzę je
regularnie od 2011 roku. Bardzo istotne jest to, że mam
ekipę ludzi świeckich, którzy są
zdeklarowani, że
przez kolejne miesiące tam, gdzie
jest potrzeba ewangelizacji, głoszą
Pana Jezusa i dzielą się wiarą
w szkołach, na ulicach i placach,
poświęcając na to
jeden tydzień

w miesiącu. Ponadto, jest to dla mnie łaska też dlatego,
że mogę poznać wiele nowych miejsc, zobaczyć jak
w nich wygląda życie parafialne. Uwielbiam podróżować a jako misjonarz miłosierdzia mogę głosić
Ewangelię na różnych kontynentach. Tak w Polsce jak
i Indianom czy ludziom Afryki. Brak mi słów, żeby
Panu Bogu dziękować, że daje mi w taki sposób
spełniać swoją misję.
A jak my się możemy dobrze przygotować do tych
misji i później brać pełnymi garściami z tego, co
doświadczyliśmy?
Kościół jest piękny. Urzeka swoim pięknem w tych
rzeczach, które istnieją w Kościele od lat. Jedną z nich
są misje, które organizuje się z okazji szczególnych
uroczystości, przynajmniej raz na dziesięć lat. One
w jakiś sposób mają za zadanie uporządkować to, co
zdarzyło się w życiu duchowym parafii w tym okresie
dziesięciolecia. Chciałbym zaprosić Czytelników, aby
potraktowali ten czas jako zaproszenie od samego Pana
Boga, który przez misje przygotowuje nas do nowej
rzeczywistości duchowej, do nowych doświadczeń.
Misje święte, jak mówi m.in. św. Ignacy z Loyoli, dają
odpowiedzi na pytania, które nosimy w sobie czasem
od wielu lat. To wyjątkowy czas łaski. Ktoś mógłby
powiedzieć, że to dobre dla ludzi, którzy nie chodzą do
Kościoła, a nie dla tych, którzy już w Kościele są.
Tymczasem to jakby system naczyń połączonych. Już
św. Paweł pisał o Kościele jak o ciele, w którym, gdy
cierpi jeden członek, współcierpią i pozostałe. Ale
także, gdy jeden członek doznaje czci i szczególnej
łaski, ma to wpływ również na inne, może słabsze
członki tego samego ciała, które są przez to ożywiane.
Ten sam apostoł złożył także w Dziejach Apostolskich
obietnicę żołnierzowi, mówiąc: "Uwierz w Pana
Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom". Inne tłumaczenie
poddaje dosadnie: "Uwierz w Pana Jezusa, a przyprowadzisz do Niego siebie i swoich najbliższych".
Mówiąc i zachęcając do wejścia w głębię tej Bożej
obietnicy myślę o żonach, które straciły nadzieję, że
mąż przestanie pić, myślę o matkach, które nie wierzą,
że dzieci wrócą do Kościoła, myślę o ojcach, którzy
przeżywają jakąś tragedię rodzinną. Napełnianie się
wiarą - w tym czasie misji, a wierzę, że – tak jak w naczyniach połączonych będzie Bożą cieczą łaski przelewającą się także na osoby w ich otoczeniu tego
potrzebujące.
Uchyli Ksiądz rąbka tajemnicy, co będzie się działo
w marcu?

Przyjadę z sześcioosobową ekipą misjonarzy
świeckich, z ludźmi, którzy angażują się w różne dzieła
misyjne. Często posługują od kilku, kilkunastu lat, np.
wśród osób bezdomnych ale także wśród biznesmenów
i ludzi ze świata finansów. Będą składali świadectwa
wiary, głosili konferencje. Wszystko będzie odbywało
się podczas nabożeństw misyjnych z Komunią Świętą,
a nie podczas Mszy Świętych właśnie po to, żeby
konferencje mogli głosić również ludzie świeccy.
A co Ksiądz będzie chciał Ksiądz powiedzieć naszym parafianom podczas misji?

Oczywiście będę przedstawiał konkretne tematy, które
zostały wybrane, przygotowane i przemodlone na te
misje, m.in. "Jak słuchać Pana Boga, żeby mieć z nim
relację", "Jak kształtować swoje uczucia i emocje, żeby
były narzędziem naszego rozwoju", "Jak otwierać się
na Pana Boga w różnych przestrzeniach naszego życia,
m.in. finansów, zdrowia, relacji czy seksualności".
Natomiast będę chciał też wsłuchać się w to, czego Pan
Bóg będzie chciał dla tej parafii w tym czasie.
Dlaczego? Otóż wierzę, że Pan Bóg chce tę parafię
prowadzić indywidualnie i ma dla niej przygotowane
szczególne, wyjątkowe słowa (a nie takie, które są
skierowane ogólnie do wszystkich parafii w całym
świecie). Zasadniczo najbardziej zaniedbane w Kościele są dary poznania i prorokowania. Święty Paweł,
pisząc do Koryntian chciał, aby wszyscy ludzie mieli
dar proroctwa – podkreślam: wszyscy. Dar proroctwa
pozwala odczytywać to, co się dzieje z nami i naszymi
wspólnotami (i do czego Bóg nas wzywa) w konkretnym miejscu, czasie i określonych warunkach. To
nie są jakieś abstrakcyjne wizje. Dlatego, myśląc o czekających nas misjach parafialnych, nie wiem do końca
jacy ludzie na nie przyjdą. To co będę chciał zrobić to
jak najbardziej otworzyć się na Ducha Świętego, aby
odczytać co w tym czasie misji będzie do nas mówił.
Rozmawiała: Barbara Majkowska. Ciąg dalszy rozmowy
za dwa tygodnie.

Pytania o wiarę
„JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA
ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY”
85. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą
Ducha Świętego dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, to
znaczy: aby nas grzeszników pojednać z Bogiem;
abyśmy poznali Jego nieskończoną miłość; by być dla
nas wzorem świętości; by uczynić nas „uczestnikami
Boskiej natury" (2 P 1,4).

90. Czy Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma duszę
ludzką wyposażoną w ludzkie poznanie?
Syn Boży przyjął duszę ludzką wyposażoną w prawdziwe ludzkie poznanie. Swoją ludzką inteligencją Jezus
poznawał wiele rzeczy w sposób doświadczalny. Lecz
także jako człowiek Syn Boży posiadał wewnętrzne
i bezpośrednie poznanie Boga, swego Ojca. Posiadał
zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach,
jak i pełną znajomość wiecznych zamysłów, które
przyszedł objawić.

86. Co oznacza słowo „Wcielenie”?
Kościół nazywa „Wcieleniem" przedziwną tajemnicę
zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jednej
Boskiej Osobie Słowa. Aby urzeczywistnić nasze
zbawienie, Syn Boży stał się „ciałem" (J 1,14), prawdziwym człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie
Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę
chrześcijańską.
87. Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej.
Jest On Synem Bożym, który „zrodzony, a nie
stworzony, współistotny Ojcu" stał się prawdziwie
człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być
Bogiem, naszym Panem.
88. Czego naucza w tej sprawie sobór powszechny
w Chalcedonie (rok 451)?
Sobór Chalcedoński naucza, „że jest jeden i ten sam Syn,
nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy
człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do
człowieczeństwa, „we wszystkim... z wyjątkiem
grzechu" (Hbr 4,15). Przed wiekami zrodzony z Ojca
jako Bóg, w ostatnich czasach narodził się dla nas i dla
naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy,
Bożej Rodzicielki".
89. W jaki sposób Kościół wyznaje tajemnicę Wcielenia?
Wyznaje ją twierdząc, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma dwie
natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone
w jednej Osobie Syna Bożego. Wszystko w człowieczeństwie Jezusa cuda, cierpienia, śmierć powinno więc być
przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa przez
przyjętą ludzką naturę.

91. W jaki sposób współdziałały z sobą dwie wole Słowa
Wcielonego?
Chrystus posiada dwie wole: wolę Boską i wolę ludzką.
W czasie swojego ziemskiego życia Syn Boży chciał po
ludzku tego wszystkiego, co w sposób Boski razem
z Ojcem i Duchem Świętym zdecydował dla naszego
zbawienia. Ludzka wola Chrystusa idzie za wolą Bożą,
nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale jej się
podporządkowując.
92. Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?
Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu
Bóg niewidzialny stał się widzialny. Z tej racji Chrystus
może być ukazywany i otaczany kultem na świętych
obrazach.
93. Co przedstawia Serce Jezusa?
Jezus poznał i umiłował nas wszystkich ludzkim sercem.
Z tego powodu Jego Serce przebite za nasze grzechy i dla
naszego zbawienia jest uważane za wyjątkowy symbol
tej miłości, którą miłuje Ojca i wszystkich ludzi.
94. Co oznacza wyrażenie: „począł się z Ducha
Świętego”?
Oznacza, że Dziewica Maryja poczęła wiecznego Syna
Ojca w swym łonie za sprawą Ducha Świętego i bez
udziału człowieka: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” powiedział anioł w Zwiastowaniu.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 18 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Irena Szlęk m-c po pogrzebie
Wtorek, 19 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Ryszard Wiliński
Środa, 20 lutego - Św. Franciszka i Hiacynty - dzieci z Fatimy; 7.30 + Ks. Andrzej Rakowski - m-c po pogrzebie
18.00 + Janina Hirsch oraz rodzice z obu stron, bracia i siostry
Czwartek, 21 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Józef w 11. roczn. śm. Maria, Czesław, Janina, Robert i brat Czesław
Piątek, 22 lutego - święto Katedry Św. Piotra; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Helena i Franciszek Krajka
Sobota, 23 lutego - Św. Polikarpa; 7.30 + Marek, Krystyna, Paweł w 12. rocznicę śmierci; 18.00 + Zygmunt
Niedziela, 24 lutego; 8.00 + rodzice z obu stron, Łucja i Jan Kwaśnik, Stanisław oraz Zbigniew; 10.00 + Gunter, jego
rodzice i rodzeństwo; 12.00 + Agnieszka w 1. rocznicę śmierci; 18.30 + Ewa Mazur, +z rodziny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę i herbatę. Dzisiaj gospodarzem jest grupa Żywego
Różańca.
2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne
we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
3. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 17.00
do 18.00 w biurze parafialnym.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
5. Spotkanie parafialnych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej odbędzie się w czwartek 28 lutego o godz. 18.45.
6. Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci odbędzie się w niedzielę, 3 marca w sali koncertowej na terenie
Opery Leśnej w Sopocie w godz. 15.30-18.30. Super zabawa, tańce, konkursy i wiele innych atrakcji. Koszt 5 zł/
dziecko. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy u kapłanów.
7. O posprzątanie kościoła prosimy I Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
Zmarli nasi parafianie: Władysława Konsik, l. 87, zam. przy ul. Twardej oraz Jan Makoś, l. 66, zam. przy ul.
Reja. Polećmy ich miłosiernemu Bogu…
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

