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Pierwsze czytanie: Syr 27,30-28,7; Drugie czytanie: Rz 14 7-9; Ewangelia: Mt 18,21-35.

 Każdego roku, 17 września, wspominamy dramatyczny
moment agresji Związku Radzieckiego na Polskę, zaledwie
dwa i pół tygodnia po rozpoczęciu II wojny światowej przez
Niemcy. Ten dzień wydaje się właściwą okazją, aby przy-
bliżyć czytelnikom postać ojca Waltera J. Ciszka, amery-
kańskiego jezuity o polskich korzeniach, który święcenia
kapłańskie przyjął w 1937 r. Jeszcze jako nowicjusz zakonny
pragnął wyjechać na misje do Rosji, aby służyć ludowi
bożemu w kraju, w którym ateizm był elementem systemu.
Zgłosił się na ochotnika na taki wyjazd, ale ponieważ
ówcześnie wysłanie kapłanów do ZSRR było niemożliwe
ze względów politycznych, zatrzymał się na wschodnich
Kresach Polski w Albertynie koło Słonimia (wówczas woj.
nowogródzkie, dzisiejsza Białoruś). Tak zaczyna się książka
pt. "Bo Ty jesteś ze mną… Duchowe świadectwo
z Syberii", która opowiada o losach tego kapłana, który po
wybuchu II wojny światowej znalazł się jednak w ZSRR
i spędził tam przymusowo 23 lata w strasznych, nieludzkich
warunkach. Wszystkie jego przeżycia były jednak okazją
do głębokich duchowych przemyśleń, które postanowił
spisać po powrocie do USA, aby były świadectwem dla
braci w wierze. Zdecydowanie warto przeczytać książkę
w całości - w artykułach naszego Tygodnika postaramy
się przybliżyć jedynie najważniejsze myśli.
 Początkowo zakonnik nie mógł się pogodzić z wybuchem
wojny, który wydawał się triumfem zła - pytał: dlaczego?
Dlaczego Bóg na to pozwala? Próbując odpowiedzieć na
tę wątpliwość przywoływał trudną lekcję płynącą z kart
Starego Testamentu: "Troskliwy i miłujący Ojciec prowadził
dzieci przez każdą z prób do zrozumienia, że w sytuacji
wszelkich udręk tylko On jest wierny i stały w swej miłości,
zatem to Jego należy się trzymać, nawet gdy wszystko
inne zawiodło". Gdy jest dobrze popadamy bowiem w ru-
tynę, zaczynamy opierać się tylko na tym świecie i tracimy
z pola widzenia Boga. Niekiedy poprzez dopuszczenie
trudnych doświadczeń chce on nas z tego wyrwać, ale nie
chce się przez to mścić czy karać. "Może chce nam przy-
pomnieć, że ten świat nie jest stałym miejscem naszego
pobytu", że naszym przeznaczeniem jest o wiele większy

Z BOGIEM W ZSRR - ŚWIADECTWO O. WALTERA CISZKA SJ (cz. I)

Skarb w Niebie. "Bóg jest stały w swej miłości, będzie
podtrzymywał nas w każdej burzy, jeśli będziemy go
wzywać, uratuje nas gdy wyciągniemy ku Niemu są dłoń"
- tak oto zakonnik rozpoczął swą drogę odnajdywania woli
Bożej w każdej sytuacji, co przyniosło mu radość i pokój.
To był jednak dopiero początek trudnej drogi. Gdy nadarzyła
się okazja, młody gorliwy kapłan wyjechał ewangelizować
w głąb ZSRR, gdzie zderzył się z bolesną rzeczywistością.
Współpracownicy nie chcieli w ogóle rozmawiać o Bogu,
a religia była tematem tabu - o. Walter nie mógł pełnić
wśród nich kapłańskiej posługi. Był sfrustrowany, myślał,
że popełnił błąd i chciał wrócić. Wydawało mu się, że nie
robi tam nic pożytecznego dla ludzi i że na pewno nie taka
jest wola Boża.  Wówczas jednak zrozumiał, że jest to
pokusa. Odkrył prostą prawdę: "Wolą Boga jest to, co daje
nam każdego dnia: okoliczności, miejsca, ludzie, problemy.
Trzeba tylko nauczyć się patrzeć na wszystkie sprawy
Jego oczami, widzieć je tak, jak On je widzi i na nas zsyła"
- nawet gdy te sprawy wydają się błahe, monotonne
i z pozoru nic nie wnoszą. O tym, że w praktyce zasto-
sowanie tej zasady nie jest wcale łatwe, autor przekonał
się dotkliwie jeszcze później, kiedy został aresztowany pod
zarzutem "szpiegostwa na rzecz Watykanu" i osadzony
w Permie u stóp Uralu. Pomijając nieludzkie warunki
w celach, inni współwięźniowie odnosili się do niego wrogo
i pogardliwie dlatego, że był księdzem, a oni nienawidzili
kleru. W tym doświadczeniu przypomniał sobie cierpienie
i odrzucenie samego Chrystusa, a zwłaszcza wzmocniły
go słowa Ewangelii: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was
będą prześladować". Kapłana bolało również, że doś-
wiadcza ogromu zła - zbrodniczego systemu - i czuje
niemoc, bo nie jest w stanie tego systemu obalić. Zauważa
jednak, że Bóg wcale nie oczekuje od nas, że pokonamy
całe zło świata. Możemy jednak robić to, na co pozwala
sytuacja. Nie użalać się nad sobą, zobaczyć ludzi wokół
nas i ich zwykłe potrzeby. O. Walter modlił się zatem za
współwięźniów, którzy nim pogardzali i był gotowy w każdej
chwili służyć im pomocą.

W przyszłą niedzielę, 24 września, odbędzie się w naszej parafii wizytacja

kanoniczna. Poprowadzi ją ks. bp Wiesław Szlachetka. Szczegółowy program

wizytacji, która ma miejsce co pięć lat, na str. 4. Zapraszamy!

Damian Zelewski

Druga część duchowego świadectwa jezuity wkrótce.



 18 września wspominamy świętego Stanisława Kostkę,
którego biografię poznajemy już na pierwszych lekcjach
religii w szkole. Urodził się w 1550 roku na Mazowszu.
Na temat jego dzieciństwa nie posiadamy zbyt wielu
informacji. Wiemy, że w wieku 14 lat rozpoczął naukę
w szkole jezuitów w Wiedniu. Nie mógł za bardzo
porozumieć się ze swoimi rówieśnikami i nie był przez
nich lubiany. Jednak dużo czasu spędzał na
rozmowie z Bogiem. Uczestnictwo w Eucha-
rystii, pokuta, modlitwa - nie były tylko
wypełnieniem szkolnych obowiązków, ale
również pięknym przeżyciem czasu wolnego.
W swoim młodzieńczym życiu otarł się
o śmierć, ale był przekonany, że cudowne
uzdrowienie zawdzięcza Maryi, która poleciła
mu także wstąpić do Towarzystwa
Jezusowego, czyli zakonu jezuitów. Jego
pragnieniu sprzeciwili się rodzice, co spowodo-
wało, że Stanisław zorganizował ucieczkę.
Został najpierw na próbę przyjęty do braci
zakonnych, a później do nowicjatu. Ten wybór nie spodobał
się ojcu, który próbował za wszelką cenę odwieźć go do
tego zniechęcić. Jednak Stanisław nie poddał się i wytrwale

Barbara Majkowska

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA - PATRON MŁODZIEŻY

dążył do celu, czego zwieńczeniem były złożone w wieku
18 lat śluby zakonne. Postawa młodzieńca stała się inspi-
racją dla innych. Warto zauważyć, że Stanisław Kostka
był wielkim czcicielem Maryi i bardzo chciał umrzeć
w święto Wniebowzięcia. W uroczystość świętego
Wawrzyńca, to znaczy 10 sierpnia, prosił o wstawiennictwo
w tej sprawie. Tego wieczoru poczuł się bardzo źle, a przez

następne dni słabł coraz bardziej. 14 sierpnia
jego stan bardzo pogorszył się, ale przekonywał,
że nie czuje lęku, tylko ufa Bożemu Miłosier-
dziu. Zapewniał, że wtedy widział Matkę Bożą.
Jego pragnienie spełniło się - zmarł
w Uroczystość Wniebowzięcia Maryi,
|15 sierpnia 1568 roku w wieku 18 lat.

Stanisława Kostkę zaczęto czcić szybko
i spontanicznie, w 1606 roku ogłoszono go
pierwszym błogosławionym Towarzystwa
Jezusowego, a dekret kanonizacyjny wydano
w 1714 roku. Jest najmłodszym patronem
Polski, a papież Jan XXIII polecił jego

szczególnej opiece polską młodzież. Święty Stanisław
Kostka swoje krótkie życie przeżył bardzo intensywnie
i po brzegi wypełnił je wiarą w Boga.

(na podstawie  brewiarz.pl)

ŚWIATŁO SŁOWA

 Pismo Święte już od pierwszego rozdziału uczy nas,
że jesteśmy "stworzeni na obraz i podobieństwo Boga"
(Rdz 1,26n). Wiemy, że nie chodzi tu o wygląd zewnętrzny,
a o naszego ducha. Bóg uczynił człowieka na swój wzór
i pragnął żeby taki pozostał.
 Znamy historię pierwszego grzechu i znamy jej
następstwa. Można ująć je tak: obraz Boży w nas stał się
karykaturą Stwórcy, a podobieństwo do Niego nie rzuca
się w oczy. Wobec tego całość życia ludzkiego to porusza-
nie się po omacku, z lampą wiary i ze wskazaniami Słowa
Bożego, aby przywrócić w sobie to Boże podobieństwo.
 Dzisiaj Bóg w Słowie sięga do największego, najbardziej
miłosnego swojego aktu - do przebaczenia. Bóg tak mocno
wierzy w upadłego człowieka (że będzie on zdolny prze-
baczać i kochać), że nie rezygnuje z upodabniania ludzi do
siebie. To tak jakby wierzyć, że człowiek z powykręcanymi
nogami, połamanymi w wielu miejscach, z osteoporozą
i martwicą, będzie mistrzem świata w sprincie na bieżni.
Ale u Boga nie ma nic niemożliwego. Znalazł Kogoś, kto
doskonale potrafi biegać i nie ma choroby. Przekraczając
metę, jako jedyny z biegaczy, wywalczył nam pieniądze
na koszty leczenia. Dał nam szansę podjęcia procesu
uzdrawiania. Wielu z nas już potrafi chodzić, wielu nawet
całkiem sprawnie. Święci potrafią biegać, ale ciągle
jeszcze ćwiczą się w tej umiejętności biegu po świętość
ostateczną.
 Jezus dzisiaj opowiada nam przypowieść, która jest bardzo
jasna w zrozumieniu. Pan darował człowiekowi

niewyobrażalnie wielki dług, ucząc go tym samym
umiejętności darmowego przebaczania. Niestety ów czło-
wiek nie wyciągnął wniosków, bo gdy jego dłużnik zalegał
mu z małą sumą pieniędzy, ten nie był podobny do swego
Pana, okazując się skrajnie sprawiedliwym. Za to spotkała
go kara - nie za sprawiedliwość, ale za nie-bycie podobnym
do Pana w przebaczaniu.
 Widzimy więc jak ważne jest naśladowanie Boga. Ale
skąd wiadomo jaki On jest, co jest Jego wolą, jak by postą-
pił?... "Z kim przestajesz, takim się stajesz". Im więcej
przebywasz z Bogiem na modlitwie, im bardziej chwalisz
Go swoim uporządkowanym życiem, im mocniej Go
kochasz, tym bardziej Go znasz. Dlatego tak ważne jest
uczestniczenie w liturgii, modlitwa, poznawanie Słowa
Bożego i życie tymi wskazaniami. Wysiłek włożony w inte-
lektualne poznawanie Boga, w życie poukładane moralnie
i w modlitwę, jest pewną drogą do Pana. Za wzór
i Pośrednika mamy Jezusa Chrystusa, a za przykład za-
równo Zbawiciela, jak i Maryję, oraz innych świętych.
Żyjąc jak oni, na pewno idziemy w dobrą stronę.
 Na koniec trzeba jeszcze raz posłuchać się Słowa i wziąć
sobie do serca sprawę przebaczania. Wszyscy jesteśmy
dłużnikami Bożego Miłosierdzia i wszyscy mamy wobec
siebie winy. Pomyślmy: gdybyśmy wszyscy naraz darowali
sobie winy i przebaczyli grzechy... Czyż nie byłoby jak w
niebie? Zacznijmy więc sprowadzać więcej nieba na swoją
ziemię i kochajmy jak Bóg nas ukochał.

ks. Krystian Wilczyński



Szkoła 69 zaprasza na zajęcia przygotowane specjalnie dla seniorów:
GIMNASTYKA DLA SENIORA w poniedziałek, 18 września o godzinie 17.00 - zajęcia na sali gimnastycznej.
Prowadzi p. Iwona Uba
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla seniorów chcących  nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę na temat tabletów
i komputerów stacjonarnych we wtorek, 19 września 2017 godz. 16.30 - zajęcia w sali komputerowa - nr 31. Prowadzący
nauczyciel informatyki - p. Cezary Podolski.
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców na FESTYN, który odbędzie się na boisku szkoły w sobotę, 23 września
od 10.00 do 13.00.
Oprócz tego Szkoła Podstawowa 69 zgłosiła projekt w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego na Dzielnicowe
Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku, który jest dedykowany mieszkańcom w każdym wieku. Prócz
nowoczesnego placu zabaw, projekt przewiduje urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych i starszych, wygodne ławko
-leżaki, stoły szachowe, czy nowe nasadzenia, a wszystko na dziedzińcu szkoły (zielone boisko). Teren będzie ogólnie
dostępny w godzinach 8-20.

 Od 18 września do 2 października trwa głosowanie
drogą elektroniczną (Internet) na tegoroczny budżet
obywatelski. Każdy mieszkaniec Gdańska, który
ukończył 16 lat dysponuje 5 głosami na projekt
dzielnicowy, które może oddać. Osoby, które nie mają
dostępu do komputera, będą mogły zagłosować w dni
robocze w sekretariacie SP nr 69, a w niedzielę, 1 października w naszej parafii.
Oto lista projektów do głosowania w naszej dzielnicy:
1. Montaż stacji naprawy rowerów przy skrzyżowaniu ul. Mikołaja Reja - ul. Marynarki Polskiej.
2. Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku.
3. Równy chodnik w drodze od przystanku.
4. Nasadzenie zieleni w miejscach wskazanych przez Mieszkańców celem poprawy estetyki całej Dzielnicy.
5. Remont chodnika wzdłuż ul. Reja.
6. Utwardzenie terenów ziemnych przed śmietnikami bloków znajdujących się pom. budynkami ul. Reja 28 i Reja 30.
7. Monitoring ciągu pieszego do przystanku GDAŃSK POLITECHNIKA.
8. Montaż słupków ochronnych wzdłuż ulicy Marynarki Polskiej.
9. Mała architektura Dzielnicy wzdłuż rzeki Strzyża: stoliki do gier, kosze na śmieci, stojaki rowerowe przy ławkach.

Szczegóły projektów

SZKOŁA nie tylko DLA UCZNIÓW

 Jezus ciągle zaskakuje. Każde z opisanych w Ewangelii
spotkań różnych ludzi z Nauczycielem jest inne i każde
przybiera niespodziewany obrót. Ktoś, kto szuka Jezusa
i przychodzi do Niego w konkretnej sprawie, zazwyczaj
odchodzi z czymś innym niż to, o co chciał Go prosić.
Otrzymuje od Syna Bożego przepiękny dar i dopiero wtedy
widzi i rozumie, że czegoś takiego właśnie pragnął. Że
dostał od Boga pełnię swego życia.
 Do niektórych Jezus przychodzi pierwszy. Jak na przykład
do rybaka Szymona. Ich przyjaźń jest ujęta w ramy dwóch
przedziwnych połowów na Jeziorze Galilejskim. Od tego
zaczyna się i kończy ich znajomość na ziemi. Oba spotkania
są jednak zupełnie od siebie różne.
 Za pierwszym razem (Łk 5, 1-11), kiedy Szymon nie zna
jeszcze Jezusa, nie wie, kim On jest, rybak reaguje
strachem. Po cudownym połowie przypada Nauczycielowi
do nóg i prosi: „odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek
grzeszny” (5, 8). Nie wiemy czy rzeczywiście taki jest, ani
o jakie grzechy siebie oskarża przed Jezusem, ale w kon-

frontacji z Bożym Synem w pierwszym odruchu ocenia
siebie jako niegodnego przebywania z Nim. Chrystus
jednak mówi: „Nie bój się” i jeszcze: „Odtąd będziesz łowił
ludzi” (5, 10). Trudno się spodziewać, żeby Szymon od razu
pojął znaczenie tej dziwnej przepowiedni, ale jednak
odważył się, w jednej chwili zostawił wszystko i poszedł
za Jezusem.
 Kilka lat później Jezus znowu każe Szymonowi zarzucić
sieci do wody i znowu ryb jest tak wiele, że rybacy mają
problem z wciągnięciem ich do łodzi (J 21, 1-8). Po tym
znaku uczniowie
poznają Mistrza, któ-
rego myśleli, że już
dobrze znają, a który
wciąż nie przestaje
ich zaskakiwać.
Szymon, chociaż
tym razem rzeczy-
wiście może o sobie

ZASKOCZENIA



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

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

Poniedziałek, 18 września - Świętego Stanisława Kostki; 7.30 - wolna intencja; 18.00- w intencji Rozalki z okazji

11-tych urodzin - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Wtorek, 19 września; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja

Środa, 20 września - Świętych męczenników koreańskich Andrzeja, Pawła i towarzyszy; 7.30 - wolna intencja

18.00 - wolna intencja

Czwartek, 21 września - Święto Mateusza, Apostoła i Ewangelisty; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja

Piątek, 22 września; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja

Sobota, 23 września - Świętego Ojca Pio; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Zdzisław w rocznicę urodzin

Niedziela, 24 września - 25. Niedziela Zwykła; 8.00 + żona Halina Obszyńska, rodzice z obojga stron; 10.00 + tata

Jerzy w 2. rocznicę śmierci, mama Krystyna w 5. rocznicę śmierci; 12.00 + Bolesław, +z rodzin z obu stron;

18.30 + Hildegarda Sturmowska w 9. rocznicę śmierci

1. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
2. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o 19.00
w domu parafialnym.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
4. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 18.45 w kościele.

5. Wizytacja kanoniczna biskupa będzie miała miejsce w naszej parafii w przyszłą niedzielę, 24 września na Mszach
Świętych do południa. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej uroczystości. Poszczególne grupy parafialne
prosimy w następującym porządku: 8.00 - Żywy Różaniec i Semper Fidelis; 10.00 - Rada Duszpasterska, Wieczernik
i Grupa Biblijna; 12.00 - Schola, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ucho Igielne oraz Róże Różańcowe Rodziców modlących
się za dzieci.

6. Po raz trzeci w naszej parafii organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Nowe Życie" w dn. 20-22 października.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00. Zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Zachęcamy do zgłaszania się. Kurs jest
dla osób pełnoletnich. Informacje i zapisy u kapłanów.
7. Szkoła Podstawowa nr 69 zaprasza seniorów na ciekawe zajęcia sportowe i komputerowe. Szczegóły na str. 3.
8. Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczny budżet obywatelski. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą
mogły zagłosować w dni robocze w sekretariacie SP nr 69, a w niedzielę, 1 października w naszej parafii. Szczegóły
na str. 3.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej, ale prosimy również innych, aby jak najlepiej
przygotować kościół na uroczystość. Sprzątanie w sobotę po porannej Mszy św., czyli o 8.00.

Zmarła nasza parafianka Franciszka Zielent, l. 90, z ul. Marynarki Pol. 140. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

powiedzieć, że jest człowiekiem grzesznym – przecież
Ewangelia opisuje, jak trzykrotnie wyparł się Chrystusa,
nie zważa na to i bez zastanowienia rzuca się do wody,
żeby jak najszybciej znaleźć się przy Jezusie. Nie boi się,
że zostanie osądzony, potępiony, oskarżony. Nie boi się
przylgnąć do Chrystusa. Choć jest człowiekiem grzesznym
i są na to niezbite dowody.
 Tak to właśnie z Nim jest, z Bożym Synem. On sprawia,
że przestajemy się bać własnej grzeszności. Zwyczajnie
jest przy nas, bez względu na to, co się z nami dzieje,

i pozwala nam odpoczywać w swojej obecności do czasu,
aż poczujemy się przy Nim całkowicie bezpieczni. Chce,
byśmy Mu ufali bezgranicznie, we wszystkim, a zwłaszcza
w naszej słabości. I rzeczywiście, jest taki dobry i mi-
łosierny, tak bardzo kocha, że największą radością jest
przychodzić do Niego i być blisko. Jezus tylko o jedno
pyta, o nic więcej, tylko o to: „Czy miłujesz Mnie?”. Nic
więcej nie ma znaczenia. Cała nasza słabość i grzeszność
rozpływa się w morzu Jego nieskończonej, zwycięskiej
miłości.

Joanna Czech


