TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
Niedziela, 17 listopada 2019 roku (nr 174)
Pierwsze czytanie: Ml 3,19-20a Drugie czytanie: 2 Tes 3,7-12; Ewangelia: Łk 21,5-19.

BLISCY JANA PAWŁA II (cz. 3)
OLGA I EDMUND WOJTYŁA
Przez ostatnie dwie niedziele przyglądaliśmy się rodzicom Jana Pawła II – Emilii i Karolowi, natomiast
dzisiaj spróbujemy poznać rodzeństwo przyszłego
papieża.
Karol Wojtyła, który urodził się 18 maja 1920 roku,
był najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Miał
starszą siostrę, Olgę, o której nie wiemy zbyt wiele,
ponieważ dziewczynka zmarła tego samego dnia, w
którym się urodziła, to znaczy 7 lipca 1916 roku.
Warto zauważyć, że przed
i w trakcie trwania pontyfikatu
Jana Pawła II postać Olgi nie
była znana. Pierwsze wiadomości na jej temat znalazły się
w testamencie papieża, gdzie
w ostatnim jego punkcie pojawia się wzmianka o zmarłej
siostrze: „W miarę, jak zbliża
się kres mego ziemskiego
życia, wracam pamięcią do
jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry
(której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem)”.
Pierworodnym synem państwa Wojtyłów był Edmund.
Brat Karola urodził się 28 sierpnia 1906 roku, a więc
był starszy od przyszłego papieża o czternaście lat.
Odznaczał się urokiem osobistym, radością życia,
zapałem i zaangażowaniem w pracy. Był bardzo
zdolny, a w latach 1924-1929 studiował medycynę na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę jako
lekarz rozpoczął w szpitalu dziecięcym w Krakowie,

a od 1 kwietnia 1931 roku w szpitalu w Bielsku –
Białej. Chorym służył swoim oddaniem i poświęceniem do tego stopnia, że zaraził się szkarlatyną od
pacjentki, przy której czuwał całą noc. W wyniku tej
choroby zmarł 4 grudnia 1932 roku w wieku 29 lat.
W rozmowie z francuskim dziennikarzem Jan Paweł II
powiedział: „Mój brat Edmund zmarł u progu samodzielności zawodowej, zaraziwszy się jako młody
lekarz groźną odmianą szkarlatyny, co wówczas, przy
nieznajomości antybiotyków, było zakażeniem
śmiertelnym. Są to wydarzenia, które głęboko wyryły
się w mej pamięci – śmierć brata chyba nawet głębiej
niż matki, zarówno ze względu na szczególne
okoliczności, rzec można tragiczne, jak też i z uwagi
na moją większą wówczas dojrzałość. Liczyłem
w chwili jego śmierci dwanaście lat”.
Nie da się ukryć, że Jan Paweł II już od wczesnych lat
swojego dzieciństwa został bardzo doświadczony przez
życie. Najpierw stracił rodziców, później brata, a siostry nigdy nie poznał. Jak sam powiedział: „Moje lata
dziecięce i chłopięce zostały wnet naznaczone utratą
osób najbliższych. Naprzód matki, która nie doczekała
dnia mojej Pierwszej Komunii św. Ona chciała mieć
dwóch synów: lekarza i księdza; mój brat był
lekarzem, a ja mimo wszystko zostałem księdzem.
Siostry, która urodziła się na kilka lat przed moim
przyjściem na świat, nie znałem, zmarła bowiem
wkrótce po urodzeniu”.
Barbara Majkowska
(na podstawie: domjp.2 pl; janpaweł2.pl; niedziela.pl; M. Kindziuk,
Matka Papieża, Kraków 2013.)

Zapraszamy młodzież na XI Forum Młodzi i Miłość we wtorek,
19 listopada, o godzinie 18:00. Miejscem spotkania będzie Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo (hala B), ulica Żaglowa
11, nieopodal stadionu Energa.
Ekspertem Forum będzie prof. Maria Ryś, zajmująca się badaniem
rodziny. Opowie o wartości, jaką rodzina stanowi oraz co jej dzisiaj
zagraża i dlaczego chcemy i musimy o nią walczyć.
Gościem specjalnym będzie wokalistka zespołu Varius Manx
Monika Kuszyńska. Podczas koncertu podzieli się swoim doświadczeniem konfrontacji z cierpieniem, które w nadzwyczajny sposób
przezwyciężyła.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Co wybierasz?
Wydaje się, że Jezus kreśli dzisiaj przed nami dość
ponurą wizję życia swojego ucznia: „(...) posłyszycie
o wojnach i przewrotach. (...) Będą silne trzęsienia
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie. (...) podniosą na
was ręce i będą was prześladować” (zob. Łk
21,9.11.12). Chrystus mówi o rzeczach napawających
nas lękiem, smutkiem i niepewnością – o rzeczach
skądinąd dobrze nam znanych, ale zarazem takich,
których chcielibyśmy raczej uniknąć. Czy zatem życie
chrześcijanina to życie pełne strachu i niepewności
jutra?
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia drogę życia chrześcijańskiego, która kończy się jednak bardzo
szczęśliwie. Najpierw Jezus wskazuje na przemijalność
i niestabilność tego, co widzimy na tym świecie, i tego,
co o tym świecie słyszymy. Wzrok i słuch to zmysły,
które mogą nas zwieść, jeśli nie nastroimy ich w zgodzie z Ewangelią, jeśli damy pochłonąć się światu.
Zachowując wierność wobec Jezusa, zostaniemy przez

świat surowo osądzeni. Odwracając od świata wzrok
i słuch, otrzymamy jednak „usta i mądrość”, które
uzdolnią nas do dawania świadectwa o niezmiennej
Bożej Miłości. Tracąc świat, zyskamy coś, czego nam
już nikt nie odbierze – Królestwo, w którym nikomu
włos z głowy nie spadnie.
Życie chrześcijanina to często walka o to, żeby mieć
w sobie poczucie już obecnego wśród nas Królestwa
Bożego i oczekiwanie nadchodzącej jego pełni w wieczności. Jeśli nie będziemy o to walczyć, to trudno
będzie nam pogodzić się z faktem, że z tego, co nas
otacza „nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie
był zwalony”. Niestety, czasem wygląda to u nas tak,
jak w dość złośliwym pytaniu: co wybrałby mężczyzna
– kochającą żonę czy najnowszy samochód? Wiadomo,
że benzynę lub diesel. A co wybrałby chrześcijanin?
Królestwo Boże czy nowy piękny dom? Tyle, że w tym
wypadku odpowiedź „nowy piękny dom” nie byłaby
ani trochę śmieszna.
ks. Mateusz Tarczyński

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ DOBROCZYNNY
Wspólnota Charytatywna św. Ojca Pio prosi o pomoc
w przygotowaniu Świątecznego Kiermaszu Dobroczynnego, który odbędzie się w grudniu. Jak co roku
chcemy przekazać na tę akcję własnoręcznie upieczone
i przygotowane pierniczki oraz różne świąteczne
ozdoby. Dlatego prosimy naszych Parafian: odszukajcie
przepis, zróbcie zakupy potrzebnych produktów,
poproście bliskich o pomoc i do dzieła! Upieczone

pierniki proszę przynosić do zakrystii. Najlepiej
dostarczyć je w kartonowych pudełkach. Nie czekajcie
do ostatniej chwili, bo piernik
im starszy tym lepszy! Dochód
z Kiermaszu przeznaczony będzie na świąteczną pomoc ubogim z naszej parafii.

Pytania o wiarę
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
308. Komu jest zarezerwowane rozgrzeszenie z niektórych grzechów?
Rozgrzeszenie z niektórych grzechów, szczególnie
ciężkich (objętych ekskomuniką) jest zarezerwowane
Stolicy Apostolskiej lub miejscowemu biskupowi, lub też
upoważnionym przez niego prezbiterom; w przypadku
niebezpieczeństwa śmierci może z każdego grzechu
i ekskomuniki rozgrzeszyć każdy kapłan.
309. Czy spowiednik jest zobowiązany do zachowania
tajemnicy?
Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej
posługi oraz szacunek należny osobom, każdy spowiadający kapłan zobowiązany jest bez wyjątku i pod bardzo
surowymi karami do zachowania pieczęci sakramentalnej, to jest absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów
poznanych na spowiedzi.
310. Jakie są skutki sakramentu pokuty?
Skutkami sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem,
a więc odpuszczenie grzechów; pojednanie z Kościołem;
odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona; darowanie
kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne
i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych będących skutkiem grzechu; pokój i pogoda sumienia oraz
pociecha duchowa; wzrost sił duchowych do walki, jaką
musi prowadzić chrześcijanin.
311. Czy w niektórych przypadkach można celebrować
ten sakrament z ogólną spowiedzią powszechną
i ogólnym rozgrzeszeniem?
W przypadkach poważnej konieczności (gdy np. zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci) można
zastosować wspólnotową celebrację pojednania z ogólną
spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem, z zachowaniem
przepisów Kościoła i postanowienia, że wierni w stosownym czasie wyspowiadają się indywidualnie ze
swoich ciężkich grzechów.
312. Co to są odpusty?
Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzonej już co do winy, której dostępuje
chrześcijanin pod pewnymi określonymi warunkami, za
siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje ze
skarbca zasług Chrystusa i świętych.
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
313. Jak przeżywano chorobę w Starym Testamencie?
W Starym Testamencie człowiek doświadczał podczas
choroby swoich ograniczeń i jednocześnie rozumiał, że
choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem.
Prorocy przewidywali, że może ona mieć także wartość
odkupieńczą w stosunku do grzechów własnych i innych
ludzi. W ten sposób choroba była przeżywana w obliczu
Boga, którego człowiek prosił o wyzdrowienie.

314. Jaką wymowę ma współczucie Jezusa dla chorych?
Współczucie Jezusa dla chorych i liczne uzdrowienia
z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem
przyjścia Królestwa Bożego, a więc zapowiadały zwycięstwo nad grzechem, cierpieniem i śmiercią. Przez
swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu
nowe znaczenie, które jeśli będzie zjednoczone z Jego
cierpieniem może stać się środkiem oczyszczenia i zbawienia dla nas i dla innych ludzi.
315. Jak postępuje Kościół wobec chorych?
Kościół, który otrzymał od Pana zadanie uzdrawiania
chorych, stara się je wypełniać zarówno przez opiekę,
jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą,
którą im towarzyszy. Posiada on przede wszystkim jeden
specjalny sakrament przeznaczony do umocnienia osób
dotkniętych chorobą, ustanowiony przez Chrystusa i poświadczony przez św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad
nim i namaścili go olejem w imię Pana" (Jk 5,14).
316. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia
chorych?
Stosowny czas na jego przyjęcie zachodzi wtedy, gdy
wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby
lub starości. Ten sam wierny może przyjąć go powtórnie,
gdy choroba się pogłębia, lub w przypadku nowej
ciężkiej choroby. Jeśli okoliczności to zalecają, jego
celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty.
317. Kto może sprawować ten sakrament?
Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko
kapłani (biskupi i prezbiterzy).
318. W jaki sposób udziela się tego sakramentu?
Istotą celebracji tego sakramentu jest przede wszystkim
namaszczenie olejem poświęconym jeśli to możliwe
przez biskupa czoła i rąk; namaszczeniu temu towarzyszy modlitwa kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego
sakramentu.
319. Jakie są skutki sprawowania tego sakramentu?
Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej
łaski, która jednoczy wewnętrznie chorego z męką
Chrystusa, dla jego własnego dobra oraz dla dobra Kościoła, dając mu pocieszenie, pokój, siłę, a także przebaczenie grzechów, jeżeli chory nie mógł się wyspowiadać.
Sakrament ten prowadzi niekiedy także, jeśli taka jest
wola Boża, do uzdrowienia ciała. W każdym przypadku
namaszczenie to przygotowuje chorego na przejście do
domu Ojca.
320. Co to jest Wiatyk?
Jest Eucharystią, którą przyjmują ci, którzy kończą swoje
ziemskie życie i przygotowują się na przejście do życia
wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z tego świata do
Ojca Komunia Ciała i Krwi Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, jest zaczątkiem życia wiecznego i mocą
zmartwychwstania.

Światowy Dzień Ubogich (fragment orędzia Papieża Franciszka)
Nie tak dawno opłakiwaliśmy
śmierć wielkiego apostoła ubogich,
Jeana Vaniera, który swoim oddaniem otworzył nowe drogi promującego dzielenia życia z osobami
zmarginalizowanymi. Jean Vanier otrzymał od Boga dar
oddania całego życia braciom z ciężkimi rodzajami
niepełnosprawności, których często wyklucza się
ze społeczeństwa. Stał się on „świętym z naszego
sąsiedztwa”. Swoim entuzjazmem potrafił zebrać wokół
siebie wiele młodych osób, mężczyzn i kobiet, któ-

rzy swoim codziennym zaangażowaniem dali miłość
i przywrócili uśmiech na twarzach wielu słabych
i wrażliwych, ofiarując im prawdziwą „arkę” zbawienia
przeciw samotności i marginalizacji. To świadectwo
zmieniło życie wielu osób i pomogło światu popatrzeć
innymi oczami na osoby słabsze i wrażliwsze. Wołanie
ubogich zostało wysłuchane i obudziło niezłomną
nadzieję, stwarzając znaki widzialne i namacalne
konkretnej miłości, które do dziś możemy dotykać
naszymi rękami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie
modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
2. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00.
3. Spotkanie parafialnych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej, odbędzie się w środę, o godz. 19.00.
4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
5. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek.
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
6. Młodzież klas VII i VIII rozpoczyna przygotowanie
do sakramentu bierzmowania, który przyjmą na wiosnę
2021 roku. Pierwsze spotkania w piątek o godz. 18.30
w domu parafialnym.

7. Coroczna pielgrzymka Służby Liturgicznej
Archidiecezji Gdańskiej do Oliwy odbędzie się w najbliższą sobotę w godz. 9.00 – 14.00. Zbiórka i wspólny
wyjazd naszych ministrantów i lektorów w sobotę
o godz. 8.20. Prosimy rodziców o pomoc w podwiezieniu chłopców.
8. Kolejne Forum „Młodzi i Miłość” odbędzie się we
wtorek w hali Amberexpo na Letnicy. Szczegóły na str. 1.
9. Wspólnota „Kobieta jest BOSKA” zaprasza na
konferencję „Boskie DNA kobiety”, która odbędzie się
w Oliwie w najbliższą sobotę. Szczegóły na plakatach.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o 8.00.
W minionym tygodniu zmarł Grzegorz Banach, l. 83,
zam. przy ul. Reja. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 18 listopada - bł. Karoliny Kózkówny
7.30 + Edward Złotek
18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Krzysztofa
Wtorek, 19 listopada - bł. Salomei
7.30 + Czesław Dłoniak oraz o dary Ducha Świętego
dla Krystyny i jej dzieci
18.00 + Józef Bartnicki - int. od sąsiadów
Środa, 20 listopada - św. Rafała Kalinowskiego
7.30 - w intencji Krystyny i Stanisława Sobkowskich
- o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i trwania
w wierze
18.00 + żona Helena, matka Helena, Kurt i Jakub
z rodziny Glaubitt; Stanisław, Władysława, Jan
z rodziny Rokita
Czwartek, 21 listopada - Ofiarowanie NMP
7.30 + Franciszek Podkówka - m-c po pogrzebie

18.00 + Jan oraz jego rodzice i dziadkowie
Piątek, 22 listopada - św. Cecylii
7.30 + rodzice z obu stron, siostra Jadwiga, bracia
Eugeniusz i Tadeusz
18.00 + Bożena Salamandra - m-c po pogrzebie
Sobota, 23 listopada
7.30 + Franciszek, Józefa, Józef Sobkowscy
18.00 + Witold Jurczyk - m-c po pogrzebie
Niedziela, 24 listopada
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 + z rodzin Złotek i Korpaczewskich
10.00 + Lidia Królik w 2 rocznicę śmierci, syn Bogdan
(22. rocznicę) oraz rodzice z obu stron
12.00 + rodzice: Franciszka i Bolesław Synak
18.30 + Weronika i Władysław; Wanda i Witold, Piotr

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

