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I czytanie Am 8,4-7; II czytanie: 1 Tm 2,1-8; Ewangelia: Łk 16,1-13.
Szczęść Boże! Wracamy po wakacjach. Witamy czytelników naszej Gazetki
Parafialnej. Rozpoczęliśmy rok katechetyczny, a więc spotkania, katechezy
sakramentalne, kursy ewangelizacyjne i rekolekcje. Poniżej opisujemy kurs
Nowe Życie i Alpha, które już wkrótce odbędą się w naszej parafii. Publikujemy
również krótkie wspomnienie z wakacji ;) Życzymy miłej lektury i zapraszamy
do współpracy w redagowaniu naszej Gazetki!

  Kurs Alpha zmienił już życie tysięcy osób w całej Polsce! Może zmienić
także Twoje. Nie zastanawiaj się. Przyjdź i przekonaj się, że warto
spróbować! Kurs jest zupełnie za darmo i każdy może wziąć w nim udział.

------
Alpha to cykl 10 swobodnych spotkań, które poruszają najważniejsze
tematy związane z wiarą. Każde spotkanie obejmuje poczęstunek, wykład
i luźne rozmowy w grupach. Wszystko w swobodnej i przyjaznej atmosferze.

------
Poszukujesz sensu życia?

Nie wierzysz w istnienie Boga?
Myślisz, że Bóg nie ma żadnego wpływu

na Twoje życie?
Wierzysz w Boga, a mimo to jesteś

nieszczęśliwy?
PRZYJDŹ NA KURS ALPHA!

Spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi
na wszystkie pytania istotne dla naszego życia.

------
START: 05.10.2016, godz. 19.00 w sali parafialnej
SPOTKANIA: w każdą środę do 07.12.2016
ORGANIZATORZY: Wspólnota Chrystus Powróci; zapisy w zakrystii.

KURS ALPHA



  Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i przyjąć Nowe Życie
dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, to kurs dla Ciebie!
  Zapraszamy Cię na weekend (30 września - 2 października 2016), który
pomoże Ci odnaleźć żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie
Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie
i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez
Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci, zdobędziesz nowe siły do
życia i dzielenia się miłością z innymi. Pan Bóg chce dla Ciebie więcej niż się
spodziewasz. Przyjedź i daj Mu swój czas, a On odda Tobie niewyobrażalnie
więcej.
  Zajęcia w piątek, sobotę i niedzielę tworzą integralną całość i nie ma
możliwości uczestniczenia w nich tylko w wybranych godzinach.
Są to rekolekcje dla pełnoletnich. Zapisy na kurs u kapłanów lub w zakrystii.

KURS “NOWE ŻYCIE”

 Najpiękniejsze wspomnienia, które pozostają w naszych sercach przez resztę życia
pochodzą najczęściej z czasów młodości. Mam nadzieję, że wspomnienia, które
zostaną mi po tegorocznym wyjeździe do Stężycy będą zaliczały się właśnie do tej
kategorii. Wyjazd uważam za naprawdę udany, był on wypoczynkiem zarówno dla
ciała jak i dla duszy. Mogliśmy biegać po lesie, kąpać się w jeziorze, grać w piłkę,
oraz jeździć na rowerach. Poza zajęciami sportowo-rekreacyjnymi braliśmy również
udział w rekolekcjach. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy świętej, a po niej
odbywały się krótkie animacje organizowane przez członków wspólnoty
młodzieżowej dla młodszych braci i sióstr.
 Każdy dzień miał swój temat przewodni. Pierwszego dnia zostaliśmy tak jak św.
Piotr powołani na uczniów oraz pouczeni przez Jezusa jak powinno się łowić „ryby”.
Drugiego dnia byliśmy świad-
kami cudownego rozmnożenia
chleba przez Pana Jezusa dla
wielkiego tłumu. W tym dniu
rozpoczęła się również gra
o nazwie „Cichy wielbiciel”.
Polegała ona na tym, że loso-
wało się jednego podopiecz-
nego, któremu należało umilić
wyjazd, ale w taki sposób, żeby

WSPOMNIENIE Z WAKACJI



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

nasz podopieczny nie zorientował się, że to my. Najlepszym cichym wielbicielem
była pewna mała dziewczynka, która zasypywała swoją podopieczną kolorowymi
laurkami. Kolejny dzień minął pod hasłem przyjaźni z Jezusem oraz zaufania do
niego. Pomocny był tu fragment o uciszeniu burzy na jeziorze. Czwartego dnia
mogliśmy odkrywać Boga jako miłosiernego Ojca w przypowieści o synu
marnotrawnym. Środa upłynęła pod znakiem Ostatniej Wieczerzy. Na roz-
poczęcie Mszy świętej wszyscy poszliśmy na jezioro obmyć sobie nogi. Ten
wymowny gest miał pomóc nam w głębszym przeżyciu wydarzeń opisanych w
Ewangelii i zrozumieć miłość Jezusa.
   W czwartek mogliśmy przeżywać drogę krzyżową naszego Mistrza. Był to
dla mnie najpiękniejszy moment tego wyjazdu ponieważ na koniec drogi mogliśmy
się nawzajem przeprosić, podziękować za to co dobre i po prostu powiedzieć
coś życzliwego. Ostatniego dnia byliśmy świadkami zmartwychwstania
Chrystusa. Msza wyjątkowo odbyła się „o świcie”, co uwzględniając warunki
wyjazdowe trzeba przetłumaczyć na godzinę 8.00, chociaż był plan pobudki
o 5.00. Niestety ze względu na czwartkowy wieczorny mecz reprezentacji
Polski z Portugalią uczestnikom  wyjazdu nie udało się tak wcześnie wstać.
Po Mszy spakowaliśmy się i wróciliśmy do domu.
 Mam nadzieję, że ten wyjazd zmienił nasze serca, że po pobycie niejako „na
pustyni” Pan mówił do każdego z nas abyśmy teraz mogli być świadkami Jezusa
nie tylko w warunkach stężyckich, ale i w naszym codziennym życiu.

Jacek Kupiec (współpraca: Agata Kupiec)

Niedziela, 18 września 2016 r.; 8.00 + rodzice: Franciszka (k), Antoni; +mąż Alfons;
+rodzeństwo; 10.00 +Eugeniusz, Zbigniew Jabłoński w 10. rocznicę śmierci; +syn
Zbigniew i Henryk Egert; 12.00 + Jan Ratajski (greg.); 18.30 + Bożena i Zenon Bartel
Poniedziałek, 19 września; 7.30 + Jan Ratajski; 18.30 + Marian Słomiński w 30. roczn.
śmierci, Maria Alicja Słomińska w 18. roczn. śmierci oraz ich rodzice z obojga stron
Wtorek, 20 września - Świętych Męczenników Koreańskich
7.30 + Edyta Kos; 18.00 + Jan Ratajski (greg.)
Środa, 21 września - Świętego Mateusza; 7.30 + Jan Ratajski (greg.)
18.00 + Jan w 31. roczn. śmierci, rodzice: Juliusz i Małgorzata oraz Julian i Janina
Czwartek, 22 września; 7.30 + rodzice: Wanda i Jan, brat Kazimierz oraz teściowie
18.00 + Jan Ratajski (greg.)
Piątek, 23 września - Świętego Ojca Pio ;7.30 + Magdalena Paszkiewicz - int. od
sąsiadów; 18.00 + Jan Ratajski (greg.)
Sobota, 24 września; 7.30 + Jan Ratajski (greg.); 18.00 - Władysława i Jan - dziękczynna
za 55 lat małżeństwa, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata



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

1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsieniaziemi we Włoszech.2. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.3. Spotkanie osób wyjeżdżających w październiku na pielgrzymkę do Włochw środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.4. Spotkanie rodziców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią doI Spowiedzi i Komunii Św., w czwartek o godz. 18.45 w domu parafialnym.5. Godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończonaNieszporami w czwartek po wieczornej Mszy świętej.6. Spotkanie młodzieży w czwartek rozpocznie się Nieszporamio godz. 19.15 w kościele.7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 18.30 w kościele.8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piąteko godz. 18.45 w sali parafialnej.9. Wyjazd na pielgrzymkę do Torunia w sobotę o godz. 8.15. Zbiórka przykościele.10. Mężczyzn, którzy chcieliby włączyć się w rekreacyjną grę w piłkę nożnąna boisku szkolnym lub na hali, ks. Jan prosi o kontakt. Spotkanieorganizacyjne zainteresowanych w środę o godz. 20.00 w domu parafialnym.11. Zachęcamy do zapisów na:    - Kurs Nowe Życie (30.09.-02.10.2016),      - Kurs Alpha (począwszy od 05.10.2016 w każda środę o godz. 19.00).12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowejoraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik "Gość Niedzielny" oraznowy numer miesięcznika "Mały Gość".W minionym tygodniu zmarł śp. Kazimierz Cyrankowski, l. 89 z ul. Okrąg.Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
Bractwo św. Pawła zaprasza na spotkanie z Jackiem Pulikowskim, który wygłosi
konferencję."Wewnętrzna walka mężczyzny o miłość". Jacek Pulikowski to autor
licznych artykułów, publikacji i książek poświęconych relacjom rodzinnym, rodzi-
cielstwu i małżeństwu, w wymiarze wartości chrześcijańskich.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 września o godz. 19.00, w kościele
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie, przy ul. Cieszyńskiego 1.




