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WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA (4)
VII. Nie kradnij;
X. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.
Siódme i dziesiąte przykazanie uczą nas właściwego
stosunku do dóbr, które należą do innych osób. Nie możemy
bowiem zatrzymywać w sposób niegodziwy rzeczy do nas
nienależących, a tym samym wyrządzać krzywdy bliźniemu. Jednak nie wszystkie sytuacje przywłaszczenia sobie
jakiegoś dobra są dla każdego oczywiste. Weźmy dla
przykładu niepłacenie należnych podatków czy składek,
wyłudzanie nienależnych świadczeń, pobieranie czyjegoś
prądu lub gazu, wynoszenie drobnych rzeczy z pracy, niedotrzymywanie umów, fałszowanie dokumentów w celu
osiągnięcia korzyści, a także jazdę bez biletu czy
piractwo internetowe, korzystanie z nielegalnego
oprogramowania itd. Okradam również swojego
pracodawcę jeśli niedbale wykonuję swoją pracę,
a czasem tylko udaję, że pracuję. Wszystko to opiera
się na błędnym przekonaniu, że jeśli oszukujemy
państwo lub dużą firmę to nie ma w tym niczego złego.
Owszem, wina jest wówczas mniejsza, niż w przypadku zabrania ostatnich pieniędzy ubogiej wdowie,
ale zło pozostaje złem. Czy mam tego świadomość? Czy
nie tłumaczę zbyt łatwo różnych małych kradzieży tym,
że trzeba być sprytnym, żeby się czegoś dorobić? Albo,
że wszyscy tak robią?
Warto w tym przykazaniu dostrzec także i “drugą stronę
medalu”. Wszystko co stworzone należy do Boga, a ludzie
są jedynie "zarządcami" tych dóbr. Własność prywatna
ma zapewniać ludziom bezpieczeństwo, godność i zaspokajać podstawowe potrzeby, ale nie powinno się zapominać o tym pierwotnym Bożym zamyśle, że dobra mają
służyć wszystkim ludziom. Mało tego, my sami jesteśmy
Bożą własnością, więc nawet to, co sami wypracujemy
nie jest tylko i wyłącznie nasze. Kto dał nam talenty, siłę
mięśni czy inteligencję, abyśmy mogli to osiągnąć? Jak
wskazywał św. Paweł: "Co masz, czego byś nie otrzymał?" Dlatego chrześcijanin jest wezwany do tego, aby
ze swoich dóbr służyć nie tylko swojej rodzinie, ale też
ubogim i potrzebującym. Św. Jan Chryzostom mówi
stanowczo: "Niedopuszczanie ubogich do udziału w swych
własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia.
Nie nasze są dobra, które posiadamy - należą one do
ubogich". Według Katechizmu, ofiara na rzecz ubogich to
nie jakaś łaska z naszej strony, ale spłacanie powinności
względem nich.
Do dóbr, które znajdują się pod zarządem człowieka należy
również cały świat stworzony. Dlatego winniśmy się troszczyć również o środowisko naturalne, rośliny i zwierzęta
- z szacunku dla Bożego dzieła, ale także w trosce o innych

ludzi i przyszłe pokolenia. Czy nie zaśmiecam otoczenia,
nie marnotrawię wody i prądu, czy nie zatruwam powietrza
paląc w piecu "byle czym"?
Warto też badać swoje serce - czy nie jestem chciwy
i zachłanny, czy nie chowam w swoim sercu złej zazdrości,
że ktoś ma coś czego nie mam ja? Uwielbiajmy Boga za
to, że innym się powodzi i pamiętajmy, że nie najważniejsze
jest posiadanie dóbr materialnych. Cytując św. Grzegorza
z Nyssy: "Kto widzi Boga, otrzymał wszystkie dobra, jakie
można sobie wyobrazić".
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu.
Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy
w relacjach z drugim człowiekiem. Sam Bóg jest
Prawdą i chce prawdy w relacji do niego i między
jego dziećmi. Z kolei ojcem kłamstwa nazywany
jest Szatan. Św. Tomasz z Akwinu pisał, że ludzie
nie mogliby żyć razem, gdyby nie mieli do siebie
zaufania. Wykroczenia przeciwko prawdzie
podkopują zaś to zaufanie i tym samym niszczą
relacje międzyludzkie, wprowadzają nieufność. Jak
wskazuje Katechizm, prawdomówność zachowuje złoty
środek między tym, co powinno być wyjawione, a sekretem,
który powinien być zachowany - nie każda prawda innym
się należy. Przekazywać ją trzeba z miłością, gdyż inaczej
byłaby ona okrucieństwem. Czy pod płaszczykiem prawdy
nie skrywam czasem intencji uderzenia w bliźniego?
Należy pamiętać, że winniśmy również szanować dobre
imię i cześć bliźniego. Sprzeciwiają się temu pochopne
sądy (gdy nawet milcząco uznaje się za prawdziwą wadę
bliźniego bez dostatecznych podstaw), obmowy (gdy bez
ważnej przyczyny ujawnia się - nawet prawdziwe - wady
i błędy bliźniego osobom, które o tym nie wiedzą) lub
oszczerstwa (gdy rozpuszczamy fałszywe informacje na
temat bliźniego). Nie mówiąc już o poniżaniu i wyśmiewaniu kogoś. Czy nie zajmuję się plotkarstwem? Nawet
jeśli dowiedziałem się czegoś, to czy zdaję sobie sprawę,
że nie muszę wszystkiego rozpowiadać? Warto zadać
sobie pytanie, z jaką intencją mówię o drugim człowieku czy żeby mu pomóc, rozwiązać jakiś problem, czy może
żeby szukać taniej sensacji lub wręcz mu zaszkodzić?
A może żeby mówić dla samego mówienia? Czy wiem
jakie skutki może to spowodować? Podobnie jest
z pochlebstwami lub fałszywymi komplementami - mogą
one wyrządzić poważne zło, utwierdzając kogoś w złym
postępowaniu lub nieprawdziwym obrazie sytuacji.
Ostatecznie także w sferze posługiwania się prawdą
podstawowym kryterium powinna być miłość bliźniego.
Wybrane przykłady na podstawie: liturgia.wiara.pl

Damian Zelewski

POLSKIE KALWARIE: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Gdy odwiedzamy malowniczy Kraków, warto pojechać
także do równie pięknej i położonej niedaleko Kalwarii
Zebrzydowskiej. Ta najstarsza i śmiało można napisać, że
także najbardziej znana, "polska Golgota" położona jest
w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim.
Należy do niej kościół, klasztor Ojców Bernardynów,
kaplice i kościoły dróżkowe, a także park krajobrazowy.
Do powstania tej Kalwarii przyczynił się Mikołaj
Zebrzydowski, który zbudował Kaplicę pw. Ukrzyżowania
Pana Jezusa, a następnie kościół oraz klasztor. Z jego
inicjatywy powstała także Droga Krzyżowa, która dała
początek Kalwarii. W latach 16041617 powstały kaplice: Grób Pana
Jezusa, Ogrójec, Grób Matki Bożej, a
po śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego
zostały wybudowane między innymi:
Kaplica na Cedronie, Pierwszy
Upadek, Znalezienia Krzyża Świętego.
W 1999 roku kompleks pielgrzymkowy
w Kalwarii Zebrzydowskiej został
wpisany na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Dróżki kalwaryjskie liczą około 5 km,
a na ich terenie znajdują się 42 kaplice i kościoły,
wzorowane na architekturze Ziemi Świętej. Pierwszą
część stanowią Dróżki Pana Jezusa, do których należą 24
obiekty. Upamiętniają wydarzenia związane z męką,
ukrzyżowaniem i pogrzebem Pana Jezusa. Druga część
natomiast to Dróżki Matki Boskiej, wśród których wznosi
się 11 budowli. Są związane z cierpieniem Maryi podczas

ukrzyżowania Jej Syna, ale również jej zaśnięcia i Wniebowzięcia.
W związku z powyższym warto wspomnieć, że pielgrzymi
przybywają do Kalwarii także dla Matki Bożej. W Bazylice
Matki Bożej Anielskiej znajduje się cudowny obraz Matki
Bożej Kalwaryjskiej (nazywany obrazem Matki Bożej
Płaczącej na pamiątkę krwawych łez, które miały pojawić
się na wizerunku 3 maja 1641 r., jeszcze wówczas, gdy
obraz pozostawał w prywatnych rękach). Podobnie jak
w kalwariach położonych na pomorskiej ziemi, również
i w tej odbywają się Misteria Męki Pańskiej, ale także
odpusty ku czci Maryi. Warto
wspom-nieć, że od najmłodszych
lat z Kalwarią Zebrzydowską
związany był Karol Wojtyła, który
tak wypowiadał się na temat tego
szczególnie bliskiemu jego sercu
miejscu: "wyznam wam, że ogromnie lubię tu przychodzić; może
słowo "lubię" jest niewłaściwe:
czuję potrzebę, żeby tu przychodzić,
bo tu się odkrywa wciąż na nowo
te najgłębsze prawdy naszej wiary.
Odkrywa się ludzki i Boski wymiar pojednania. Odkrywa
się Ofiarę Chrystusa i odkrywa się na dnie tego wszystkiego miłość Ojca". A innym razem, podkreślając aspekt
maryjny, powiedział: "To, co tutaj człowieka stale pociąga
na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki
z Synem i Syna z Matką".
Barbara Majkowska

ŚWIATŁO SŁOWA
Jezus wprowadza nas w dramaturgię swojej Męki.
Słuchając kogoś świadomego swojej przyszłości, szczególnie związanej ze śmiercią, odczuwa się współczucie,
a nawet współodczuwanie. Swoimi słowami Jezus
zaprasza nas do wejścia w Jego cierpienie. Nie chodzi tu
tylko o towarzyszenie Mu, o przyglądanie się, o trzymanie
za rękę i wspieranie. Tu chodzi o wejście osobiste w owoce
Jego Paschy. Tak właśnie możemy zadośćuczynić Jego
Męce – kiedy sprawiamy, że Jego męka nie idzie na marne
– por. Mt 20,28).

W pierwszym czytaniu Bóg zapowiada nowe przymierze,
które będzie dla ludzi pełne poznanie Boga. Ci, którzy będą
mieli udział w tym przymierzu będą Jego dziećmi, a On
będzie ich Ojcem. Przymierze to polegać będzie na
odpuszczeniu grzechów i wiecznej łączności z Bogiem.
Jezus wypełnia to proroctwo. W Nim mamy przystęp do
Boga. Wchodząc „w przepaść Jego męki” (por. Gorzkie
Żale) stajemy się „udziałowcami” owoców Paschy. Ko-

rzystając z porównania ewangelicznego: mamy szansę być
plonem obfitym, wyrosłym z ziarna, które obumarło. Ten
plon, te owoce, to jest życie wieczne: „To Ciało moje za
was wydane, to Krew moja za was wylana, NA
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW”.
Wsłuchany w głos Ojca i karmiący się wypełnianiem Jego
woli (por. J 4,34), Jezus „stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni” (Hbr 5,9).
To misterium paschy (tajemnica, wydarzenie zbawcze)
dokonuje się w Twoim sercu: „Moje Prawo umieszczę
w ich wnętrzu i wypiszę je w ich sercach” (Jr 31,33b);
„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie
moc ducha” (Ps 51,12).
Tam gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje
(por. Łk 12,34).

Czy zbawienie jest moim skarbem?
Czy robię wszystko, aby go zdobyć?
Gdzie jest teraz moje serce?...

ks. Krystian Wilczyński

Projekcja filmu "Odważni"
19 marca 2018 r., godz. 19.00 - w kościele
Jedno z największych i najtrudniejszych zadań stojących przed
każdym rodzicem to wychowanie dzieci i przekazanie im wiary.
Już w poniedziałek, 19 marca, zapraszamy wszystkich rodziców
zarówno małych jak i dorosłych już dzieci, a także młodzież,
która będzie w przyszłości pełnić tę trudną rolę, na projekcję
filmu pt. "Odważni". Opowiada on historię 4 amerykańskich
policjantów, którzy w poczuciu miłości i odpowiedzialności za
swoich najbliższych, podejmują wyzwanie, które na zawsze
odmieni ich rodziny. Film bawi, wzrusza i zaskakuje, a przede wszystkim pokazuje jak każdy rodzic może stać się
bohaterem dla własnych dzieci. Projekcja będzie realizowana na dużym, kinowym ekranie. Wstęp jest bezpłatny, a po
projekcji zbierzemy dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów zakupu licencji i projekcji filmu.

DŁUGODYSTANSOWA DROGA KRZYŻOWA
Sobota, 24 marca 2018 r.
- godz. 3:07 - wyjazd ze stacji SKM Gdańsk-Politechnika
- godz. 4:00 - Msza św. w kościele św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni (wysiadamy na stacji SKM Gdynia-Leszczynki)
- godz. 4.45 - ruszamy w grupach (po 10 osób). Idziemy w ciszy. Po drodze zatrzymujemy się 14 razy, by rozważać
Mękę Pańską. Będą też postoje by się posilić (wtedy jest czas na rozmowę). Przychodzimy do Wejherowa, do
Sanktuarium Męki Pańskiej około 13:00. Trasa liczy 30 km. Warto zabrać ze sobą latarkę i kanapki.

MOJE
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. (J 2,13)
Człowiek chciałby sobie wszystko przywłaszczać
i podporządkowywać. Wszystko, łącznie z Bogiem.
Jan pisze, że Pascha, na którą Jezus przybył do Jerozolimy,
była żydowska. Tak, jakby to święto należało tylko
i wyłącznie do nich, a nikt więcej nie miał do niego prawa.
Łącznie z Synem Bożym.
W świątyni Jezus zastał sprzedawców i bankierów
„siedzących za stołami”. Jakby to był ich dom, jakby oni
byli w nim właścicielami i panami sytuacji. A Jezus mówi:
Nie róbcie targowiska z domu mego Ojca. Bo chyba
zapomnieli, że to przecież Jego mieszkanie.
Żydzi w odpowiedzi zażądali znaku. A więc jednak
rzeczywiście zapomnieli, czyj to dom, skoro uważali, że
im należą się wyjaśnienia. Atakując Jezusa za Jego czyn,
ani słowem nie wspomnieli o Panu tego domu. W dyskusji
użyli innego argumentu, z akcentem na siebie: to my przez
czterdzieści sześć lat budowaliśmy tę świątynię. Jakie więc
prawa rościł sobie do niej Syn Boży, skoro to nie Jego
wysiłkiem powstał przybytek?
Do Domu Bożego trzeba zawsze przychodzić z pokorą,
ze świadomością, że On jest Stwórcą świata, odwiecznym,
niepojętym, całkowicie przekraczającym moje możliwości
poznawcze. Do Domu Bożego trzeba przychodzić, jakby
się wchodziło na ośmiotysięcznik: wiedząc, jak bardzo jest

się małym i niemocnym, i że nigdy, przenigdy nie zapanuję
nad Bogiem, nie okiełznam Go, nie podporządkuję Go sobie.
Choć czasem pewnie bym chciał, i myślę, że gdyby to się
udało, to życie byłoby o wiele prostsze.
A Jezus przychodzi i mówi: nie tędy droga. Zmień myślenie.
Nawróć się. On nikomu nie zawierza samego siebie, bo
jest wolny. I nas uczy wolności – swojej własnej, wolności
bliźnich i Bożej wolności. Na tej wolności buduje zbawienie.
Kocha nas nieskończenie, ale swoją miłość też buduje na
wolności, Jego i mojej. Inaczej to wszystko nie miałoby
sensu.
Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 19 marca - Świętego Józefa; 7.30 + Anna, Józef Delke; Anna, Józef Chrzan; 18.00 + Maria Stankiewicz
Wtorek, 20 marca; 7.30 + mąż Kazimierz w 6. rocznicę śmierci; 18.00 + Jerzy Czaplewski w 17. rocznicę śmierci,
ojciec Władysław
Środa, 21 marca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Kazimierz Pozorski w m-c po pogrzebie
Czwartek, 22 marca; 7.30 + Władysław Jańczak (int. od bratanicy Romki z rodziną); 18.00 + Eugenia
Piątek, 23 marca; 7.30 + Benedykt Broda w 16. rocznicę śmierci; rodzice i teściowie, Ewa i Krzysztof;
18.00 - dziękczynna za szczęśliwy poród z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny przez Serce Maryi
Sobota, 24 marca; 7.30 + rodzice: Maria i Franciszek, brat Roman; 18.00 + Ryszard Walaszczyk
Niedziela Palmowa, 25 marca; 8.00 + Władysław Pykacz w rocznicę urodzin; rodzice i bracia;
10.00 +Jadwigaw 10. rocznicę śmierci i Stanisław Izdebscy; 12.00 + Krystyna Sidorowicz w 2. rocznicę śmierci
18.30 + Bożena w 2. rocznicę śmierci, Zenon

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
2. Jutro uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze święte o godz. 7.30 oraz 18.00.
3. Organizujemy w naszym kościele projekcję amerykańskiego filmu "Odważni" jutro o godz. 19.00. Serdecznie
wszystkich zapraszamy.
4. Darmowa możliwość rozliczenia PIT-u będzie w domu parafialnym w najbliższy wtorek w godz. 17.00-18.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Próba powstającej scholi muzycznej dorosłych w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy młodzież
oraz dorosłych grających na instrumentach oraz śpiewających.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
8. Spotkanie młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
9. Spotkanie KSM "Semper Fidelis" w czwartek o godz. 18.45 w domu parafialnym.
10. W piątek 23 marca jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 18.30
w kościele. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych.
11. W sobotę, 24 III przypada wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, naszej drugiej Patronki. W związku z tym
przeżywać będziemy tzw. mały odpust. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 7.30 oraz 18.00.
12. Wyjazd pielgrzymów do Gniezna, Lednicy i Poznania na Misterium Męki Pańskiej w sobotę, o godz. 8.00.
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii.
13. Zachęcamy do udziału w Długodystansowej Drodze Krzyżowej z kościoła św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni do
sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie (ok. 30 km) w najbliższą sobotę. Zapisy w zakrystii.
14. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej, a uroczysta procesja z palmami na
Mszy św. o godz. 12.00.
15. Młodzież będzie rozprowadzać palmy w przyszłą niedzielę przed wejściem do kościoła.
16. Dzieci rozpoczynają rekolekcje w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00.
17. Na przedświąteczne wsparcie uboższych rodzin i osób z naszej parafii zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 1980 zł. Przy
św. Antonim jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty żywnościowe.
18. Skarbonki Caritas na jałmużnę wielkopostną można przynieść do kościoła w przyszłą niedzielę i złożyć do
wystawionego obok chrzcielnicy kosza. Ofiary te przeznaczone będą dla osób potrzebujących i biednych.
19. Do skrzynek "Ofiary na kwiaty" po obu stronach kościoła można złożyć ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.
20. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka: Teresa Mieszkowska, l. 83, zam. przy ul. Twardej 18.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Akademickie Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach od 18 do 21 marca o godzinie 20.00
w kaplicy przy parafii NSJ we Wrzeszczu na "Czarnej"
Na stronie www.matkakosciolagd.pl Codzienny Blog Wielkopostny. Zachęcamy do lektury!
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

