

 TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2019 roku (nr 150) 
Pierwsze czytanie: Rdz 15,5-12.17-18; Drugie czytanie: Flp 3,17-4,1; Ewangelia: Łk 9,28b-36. 

MISJE ŚWIĘTE (dla młodzieży i dorosłych)  24 - 31 marca 2019 r.
24 marca (niedziela) - rozpoczęcie na wszystkich Mszach Świętych

25 - 30 marca (od poniedziałku do soboty)
 - 8.30 Msza Święta, 9.00 spotkanie rekolekcyjne

 - 18.00 Msza Święta, 18.30 spotkanie rekolekcyjne

31 marca (niedziela) - zakończenie na wszystkich Mszach Świętych

Parafialny wyjazd do Czarnej Góry na Spiszu k/Białki Tatrzańskiej 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin 

Termin: 16-24 sierpnia 2019 r. (9 dni) 
Miejsce noclegu: Czarna Góra, dom rekolekcyjny Ojców Cystersów 
Pokoje 2, 3, 4 – osobowe z łazienkami 

W czasie wyjazdu zwiedzimy: 
- ciekawe miejsca na Spiszu i Podhalu, 
- ciekawe miejsca w Zakopanem m.in. wjazd na skocznię i drewniane kościółki, 
- Jaskinię Bielańską na Słowacji; sanktuarium maryjne na Krzeptówkach, 
- 3-4 wyjścia w góry (jedno na Słowacji); ewentualnie baseny termalne, 
- najlepsze lody na świecie ☺; ogniska, gry i zabawy. 
Wyżywienie: śniadania z możliwością zabrania kanapek oraz obiadokolacje. 
Koszt: Dorośli: 880 zł; Dzieci i młodzież w wieku powyżej 8 lat (rocznik 2010 i starsi, uczący 
się): 750 zł; Dzieci do 8 lat (rocznik 2011 i młodsi): 620 zł; Schola: 680 zł; 
Ministranci i lektorzy: 620 zł. Koszt obejmuje przejazdy dobrym autokarem, noclegi, 
wyżywienie, wszystkie wstępy. Zapisy u ks. Jana



W piątek, 8 marca o 16.20 wyruszyliśmy z księdzem 
Piotrem na wielkopostny wyjazd skupienia. Naszą 
wyprawę zaczęliśmy od apelu na Jasnej Górze, na który 
przybyli również maturzyści z całej Polski. Chociaż na 
apelu byliśmy jednymi z ostatnio przybyłych 
pielgrzymów, to na porannej Mszy Świętej udało nam się 
modlić przed samym obrazem Jasnogórskiej Matki. 
Tylko niektórzy z nas wstali o świcie i poszli na 
odsłonięcie obrazu. Zanim opuściliśmy Częstochowę, 
Siostry Urszulanki, u których nocowaliśmy, zaopatrzyły 
nas w kanapki na dalszą podróż. 
Następnym przystankiem były Wadowice, czyli rodzinne 
miasto papieża Polaka – Jana Pawła II. Odwiedziliśmy 
dom Wojtyłów, który niedawno przeszedł renowacje. 
Pomodliliśmy się w  bazylice Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny, w której Karol Wojtyła przyjmował swoje 
pierwsze sakramenty oraz dorastał w wierze. Oczywiście 
nie mogliśmy zapomnieć o słynnych kremówkach, na 
które papież chodził po maturze. Niestety czas nas gonił, 
dlatego ponownie musieliśmy zapiąć pasy i ruszyć 
w dalszą drogę do Krakowa.  
Kolejnym przystankiem była Kalwaria Zebrzydowska. 
Przeszliśmy tam, razem z Jezusem, drogę krzyżową. 
I choć niektórym nie udało się dotrzeć na Golgotę, to 
podczas  tej drogi mogliśmy po raz kolejny odkryć i doś-
wiadczyć nieskończonej miłości Boga do człowieka. Po 
niedługiej podróży udało nam się dotrzeć na nocleg do 
Łagiewnik, gdzie rano uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej w kaplicy Jezusa Miłosiernego. Zobaczyliśmy 

również celę św. siostry Faustyny, sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia oraz sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Odwiedziliśmy również Stary Rynek w Krakowie oraz 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.  Niestety dzień się już 
prawie kończył, a wraz z nim nasza podróż. Choć dzień 
ma dwadzieścia cztery godziny, to każda z tych godzin, 
spędzonych na tym wyjeździe, wydawała się niewia-
rygodnym skarbem, który ubogacał nas duchowo, ale 
również fizycznie, ponieważ jest to nie lada wyzwanie, 
obejść tyle miejsc i do nich dojechać. Mam wielką 
nadzieje, że te krótkie rekolekcje pomogą nam w pię-
knym przeżyciu Wielkiego Postu. 

Kasia Kupiec

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Częstochowa – Wadowice – Kraków 



Pytania o wiarę

„JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA 
ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY” 

100. W jaki sposób macierzyństwo duchowe Maryi jest 
powszechne? 
Maryja zrodziła Syna, Jezusa, ale w Nim Jej macierzyń-
stwo duchowe rozciąga się na wszystkich ludzi, których 
Jezus przyszedł zbawić. Przez swoje posłuszeństwo stała 
się nową Ewą, Matką żyjących, która w macierzyńskiej 
miłości współdziała w ich zrodzeniu i wychowaniu w po-
rządku łaski. Dziewica i Matka, Maryja jest figurą i naj-
doskonalszą realizacją Kościoła.  
101. W jakim sensie całe życie Chrystusa jest misterium? 
Całe życie Chrystusa było Objawieniem: to, co było 
widzialne w ziemskim życiu Jezusa, prowadziło do 
niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego: „Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14,9). Ponadto, 
jeśli nawet zbawienie przyszło do nas przez Krzyż 
i Zmartwychwstanie, całe życie Chrystusa było miste-
rium Odkupienia, ponieważ wszystko, co Jezus uczynił, 
powiedział i wycierpiał miało na celu przywrócenie 
człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania 
dziecka Bożego.  
102. Jakie były przygotowania do misteriów Jezusa?  
Bóg przygotowywał przyjście Syna Bożego w ciągu 
wieków. Kościół aktualizuje to oczekiwanie celebrując 
liturgię Adwentu. Oprócz mrocznego oczekiwania w ser-
cach pogan, Bóg przygotowywał przyjście swojego Syna 
przez Stare Przymierze, aż do Jana Chrzciciela, 
ostatniego i największego z proroków.  
103. Czego naucza Ewangelia o misteriach narodzenia 
i dziecięctwa Jezusa? 
Na Boże Narodzenie chwała nieba objawia się w słabości 
dziecka; obrzezanie Jezusa jest znakiem włączenia Go do 
ludu izraelskiego i figurą naszego chrztu; Objawienie 
(Epifania) jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza 
Izraela wszystkim narodom; w Ofiarowaniu w świątyni 
wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael 
wychodzi na spotkanie swego Zbawcy; ucieczka do 
Egiptu i rzeź niewiniątek zwiastują, że całe życie 
Chrystusa będzie naznaczone prześladowaniem; Jego 
powrót z Egiptu przypomina wydarzenia Wyjścia 
i przedstawia Jezusa jako ostatecznego wyzwoliciela.  
104. Jaką naukę przekazuje nam ukryte życie Jezusa 
w Nazarecie?  
Podczas życia ukrytego w Nazarecie Jezus dzielił 
sytuację większości ludzi. Pozwala ono każdemu 
człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem poprzez 
najbardziej zwyczajne drogi życia, wypełnione modlitwą, 
prostotą, pracą, życia rodzinnego. Poddanie się swojej 
Matce, Maryi, i Józefowi, domniemanemu ojcu, jest 

obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu Niebie-
skiemu. Maryja i Józef przyjmują w wierze tajemnicę 
Jezusa, nie zawsze ją pojmując.  
105. Dlaczego Jezus przyjmuje od Jana „chrzest 
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3,3)? 
Aby dać początek swemu życiu publicznemu i uprzedzić 
„chrzest" swojej krwawej śmierci: On, który jest 
„Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata" (J 1,29), 
sam będąc bez grzechu, pozwala zaliczyć się do 
grzeszników. Ojciec ogłasza: „Ten jest mój Syn umi-
łowany” (Mt 3,17) i Duch przychodzi „spocząć" na Nim. 
Chrzest Jezusa jest figurą naszego chrztu.  

106. Co objawia kuszenie Jezusa na pustyni? 
Sceny kuszenia Jezusa na pustyni odtwarzają w sobie 
kuszenie Adama w raju oraz Izraela na pustyni. Szatan 
wystawia na próbę posłuszeństwo Jezusa wobec misji 
powierzonej Mu przez Ojca. Chrystus, nowy Adam, po-
zostaje wierny, a Jego zwycięstwo uprzedza zwycięstwo 
męki, w której okazał najwyższe posłuszeństwo swojej 
synowskiej miłości do Ojca.  
107. Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie 
Bożym, głoszonym i urzeczywistnionym przez Jezusa 
Jezus zaprasza wszystkich ludzi do uczestnictwa w Kró-
lestwie Bożym. Nawet największy grzesznik jest 
wezwany, aby się nawrócił i przyjął bezgraniczne 
miłosierdzie Ojca. Królestwo należy już tu na ziemi do 
tych, którzy je przyjmują pokornym sercem. To im 
objawione są Jego misteria.  
108. Dlaczego Jezus objawia Królestwo przez znaki 
i cuda?  
Słowom Jezusa towarzyszą liczne znaki i cuda, które 
ukazują, że Królestwo jest obecne w Nim, w Mesjaszu. 
Wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich dolegliwości, 
nie przyszedł On po to, aby usunąć wszelkie cierpienia 
na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli 
grzechu. Wyrzucanie złych duchów uprzedza zwycięstwo 
Jezusa na krzyżu nad „władcą tego świata" (J 12,31).  



1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30. 

2. Katecheza biblijna dla dorosłych i młodzieży w poniedziałek o godz. 18.45 w domu parafialnym. 

3. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 19.45. 

4. We wtorek przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze 
Święte o 7.30 oraz 18.00. 

5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-

formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

6. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.  

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 

Nieszporami o godz. 19.15.  

8. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 

9. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 

18.30 dorosłych oraz młodzież. 

10. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 19.15. 

11. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach Świętych rozpoczniemy Misje. Program na str. 1. 

12. Organizujemy po raz kolejny wakacyjny wyjazd dla parafian w dn. 16 – 24 sierpnia (9 dni). Tym razem 
do Czarnej Góry k/Białki Tatrzańskiej. Szczegóły na str. 1. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny. 

13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 

Poniedziałek, 18 marca 
  7.30 + w czyśćcu 
18.00 + Jerzy i Krystyna Nowak 
Wtorek, 19 marca - Św. Józefa 
   7.30 + Józef Nieckarz 
18.00 + Józef i Anna Chrzan; Józef i Anna Delke;  
 + w czyśćcu 
Środa, 20 marca 
   7.30 - wolna intencja 
18.00 + Jerzy Czaplewski w 18. rocznicę śmierci oraz 
ojciec Władysław 
Czwartek, 21 marca 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Władysława Konsik w m-c po pogrzebie 
Piątek, 22 marca 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Maria i Piotr oraz ich rodzice 
Sobota, 23 marca 
  7.30  - wolna intencja 
18.00 + rodzice Jan i Wanda; Jan, Józef i siostra Irena 

3. Niedziela Wielkiego Postu, 24 marca 
  8.00 + Władysław Pykacz; rodzice i bracia  
10.00 + rodzice: Wiktor i Helena; Władysława i Paweł 
12.00 + Krzysztof Dobrzeniecki oraz + z rodziny 
18.30 +Jadwiga w 11. rocznicę śmierci i Stanisław 
Izdebscy w 6. rocznicę śmierci

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


Droga Krzyżowa - 
piątek o 17.15 

i 18.30 
Gorzkie Żale - 

niedziela o 17.30


