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 W ostatni czwartek Wspólnota Młodzieżowa "Ucho
igielne" działająca przy naszej parafii obchodziła uroczyście
swoje piąte urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy oprawę
muzyczną liturgii Mszy świętej o godz. 18.00, nie zabrakło
również cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, bowiem to naszemu Mistrzowi - Jezusowi
Chrystusowi należą się największe podziękowania za
minione 5 lat. Następnie, podczas spotkania w salce,
mieliśmy okazję skosztować tortu, a także powspominać
wspólnie spędzone chwile m.in. oglądając zdjęcia z wyjaz-
dów czy biorąc udział w zabawnym teście wiedzy o historii
Wspólnoty. W tym miejscu chcemy też krótko ją przy-
pomnieć.
 Nasze pierwsze kroki stawialiśmy z ks. Zbigniewem
Wądrzykiem. To on zaraził nas - młodych, głębokim życiem
wewnętrznym, radością serca oraz pokazał, jak wielką
wartość ma moc modlitwy. Po odejściu naszego pier-
wszego duszpasterza, z równie wielkim zapałem i energią
do Bożych działań prowadzi nas ks. Piotr Przyborek.
 Ale po kolei: pierwsze spotkanie odbyło się w piątek,
17 lutego 2012 r. Spośród obecnych członków były na nim
obecne 3 osoby. Jednak na kolejnym spotkaniu pojawiła
się już tylko jedna. Niektórzy sądzili, że taka Wspólnota
nie ma sensu, że to się nie przyjmie w parafii. Ale nasz
pasterz miał ogromną wiarę i nie pomylił się. Stopniowo
dołączały kolejne osoby, jedne przychodziły, inne szukały
nowych dróg. Dziś nasze grono nie jest może duże, ale
zgrane. W końcu wiele razem przeszliśmy. Mam tu na
myśli wspólne wyjazdy: w góry polskie, słowackie
(i czeskie!) latem i zimą, do Wieżycy, na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie, na spotkanie
młodych Taizé w Rydze czy na Jasną Górę.
Spędzaliśmy też razem imprezy syl-
westrowe i "ostatki", wystawialiśmy
przedstawienia i przygotowywaliśmy
rekolekcje, piekliśmy pierniczki i uczestni-
czyliśmy razem w wielu wydarzeniach na
terenie naszej diecezji (takich jak wieczory
uwielbienia, "Holy Wins", Forum "Młodzi
i Miłość", festyn "Katolicy na ulicy" czy czu-
wanie przed Zesłaniem Ducha Świętego).
Przede wszystkim jednak formowaliśmy się
stale na naszych cotygodniowych spotka-
niach, w każdy czwartek po Mszy świętej
wieczornej. Rozpoczynaliśmy adoracją
i Nieszporami, przyzywaliśmy obecności
Ducha Świętego, rozważaliśmy Słowo Boże
lub ważne tematy z zakresu naszej wiary,

a przy tym uwielbialiśmy Boga naszymi słowami i pieśniami
przy akompaniamencie gitary. To wszystko napisane jest
w czasie przeszłym, jak przystało na podsumowanie minionego
okresu. Ale mamy nadzieję i gorąco wierzymy w to, że to
wszystko będziemy czynić razem nadal, a być może za nat-
chnieniem Ducha Świętego uda nam się podjąć nowe działania
- po to, aby stawać się jak najlepszymi uczniami Jezusa
Chrystusa na tym świecie. Prosimy o modlitwę w naszej
intencji, aby to dzieło zapoczątkowane 5 lat temu przynosiło
jak najpiękniejsze owoce.
 Najlepiej modlić się za nas za przyczyną naszego Patrona
- świętego Filipa Nereusza. Ten sługa boży skupiał wokół sie-
bie osoby pragnące rozwijać swoje życie religijne. Wyróżniała
go hojność serca. Opiekował się chorymi w szpitalach, poma-
gał ubogim oraz szczególną troską otaczał młodzież, dla której
organizował tzw. oratoria. Jego charytatywnej i religijnej dzia-
łalności towarzyszyło wezwanie świętego Pawła "Radujcie
się zawsze w Panu!" (Flp 4, 4). Ten radosny święty stał się
dla nas drogowskazem.
Na koniec jeszcze coś, co może nurtować Czytelnika: Dlacze-
go "Ucho igielne"? Niech pozostanie naszą tajemnicą, jakie
były losy tej nazwy. Ostatecznie jednak w piękny sposób
wpisuje się ona w nasze dążenia. W Ewangelii bowiem, we
fragmencie w którym pada określenie "ucho igielne" znajduje
się pełne nadziei zdanie: "Któż więc może się zbawić? U ludzi
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe" (Mk 10, 26-27).
 Jesteśmy otwarci także na nowe osoby, które chciałyby
z nami wzrastać - od 16 roku życia, poprzez licealistów i studen-
tów, aż po wiek, w którym kończy się bycie młodzieżą ;)

PIĄTE URODZINY WSPÓLNOTY MŁODZIEŻOWEJ "UCHO IGIELNE"

Damian Zelewski



 Podejmując się jakiegokolwiek dzieła ważne jest, żeby mieć
przed oczami wyraźny cel. Poznanie drogi do niego zwykle
u początku jest częściowe. Kiedy już się nią przemierza,
ukazują się coraz to nowe możliwości i coraz to nowe
narzędzia do osiągnięcia celu.
 Do takiej postawy zachęca nas dzisiaj pierwsze czytanie.
Bóg przedstawia Izraelowi cel zasadniczy ich postępowania:
świętość, na wzór samego Boga, który jest po trzykroć
Święty. Następna część wypowiedzi objawia drogę i narzę-
dzia upodobnienia się człowieka do Boga, a są nimi miło-
sierdzie czynione drugiemu człowiekowi.
 Bóg wyraźnie kontrastuje postawę miłości bliźniego, nawet
trudnego do przyjęcia, od łatwiejszego odruchu - nienawiści
i odwetu. Stwórca zaleca pełne miłości upominanie, w miej-
sce zemsty, urazy i chęci odizolowania się. Motywacją do
tego ma być spojrzenie na swoje osobiste pragnienia.
Właśnie tam - w swoim sercu - znaleźć można wołanie
o bliskość, miłość i przebaczenie. Stworzyciel człowieka
wydaje się więc mówić: "Popatrz czego chcesz i zrozum,
że bliźni chce dokładnie tego samego". Widzieć w drugim
człowieku dobrą wolę i chęć jedności, pomimo jego
nieporadności, jest spojrzeniem prawdziwie Bożym na
pogubione w grzechu Jego dziecko. Zawarte w tym czy-
taniu słowo świętość można zamienić na miłosierdzie.
 Pomimo przekonania co do konieczności miłowania bliź-
niego, czasami jest to wręcz niemożliwe do zrealizowania.
Bywa, że ktoś bardzo mocno skrzywdził i w oczach ofiary
nie zasługuje na dobre traktowanie. Jak wtedy odnaleźć
motywację do miłowania?
 Z tym problemem rozprawia się św. Paweł w dzisiejszym
drugim czytaniu. Stara się oczami Bożymi ukazać równość
wszystkich co do godności. Nie waha się nazwać każdego
ochrzczonego “świątynią Ducha Świętego”, w której za-
mieszkuje chwała Boża. Dodaje jednak, iż świątynię można

zniszczyć, kto zaś tego się dopuści, tego zniszczy Właściciel
świątyni - Bóg. Wspólny cel i status - należenie do Boga,
ma wystarczyć jako motywacja do szukania zgody i pro-
szenia Boga o umiejętność przebaczania. Przy końcu,
bowiem, mamy stać się kimś jednym w Chrystusie,
a z Nim jedno w Bogu. Wtedy nie będzie już miejsca na
podziały, a kto do Boga nie zdąży się upodobnić - kto nie
będzie umiał być miłosierny, ten zostanie odrzucony
i potępiony.
 Ewangelia Jezusa pokazuje właśnie takie podejście do re-
lacji międzyludzkich. Zbawiciel przyszedł zaprowadzić
pokój i zgodę wśród ludzi. Dlatego nauczanie o oku i zębie
przenosi na grunt miłości i to miłości nieprzyjaciół. Izraelita
miał miłować bliźniego, czyli drugiego Izraelitę. W Prawie
nie było ani słowa o miłości pogan, a tym bardziej o miłości
do wrogów. Posunięte do granic możliwości człowieka nau-
czanie o miłowaniu nieprzyjaciół jest typowe dla chrze-
ścijaństwa i możliwe tylko w miłości Chrystusa. Tylko Jezus
miłował do końca nawet swoich nieprzyjaciół. Jeśli kto-
kolwiek z ludzi też tak potrafi, to tylko dlatego, że miłość
Boża jest w nim doskonała. Sami z siebie, ludzie nie są
zdolni do aż takiego poświęcenia.
 Taka miłość jest szokująca, zaskakująca, a przede wszys-
tkim bardzo widoczna. Zatem polecenia Chrystusa o dru-
gim policzku, szacie, tysiącu kroków i pożyczaniu potrze-
bującym mają za zadanie uczynić Bożą łaskę dostrzegalną.
Taką właśnie miłością ukochał nas Jezus.
 Bóg daje nam zawsze najlepszy z możliwych wzorów do
naśladowania - siebie samego. Skoro bowiem jesteśmy
stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to zachowanie
tego obrazu jest naszym powołaniem i jedyną drogą uświę-
cenia. Tym właśnie będziemy różnić się od ludzi, a upo-
dabniać do Boga, że miłować będziemy już bez granic.

Dzień piąty, 31 grudnia 2016 r.

Taizé - d
zień po dniu

SYLWESTER

ks. Krystian Wilczyński

ŚWIATŁO SŁOWA

 Wielkimi krokami zbliżał sie koniec naszego pobytu
w Rydze. Przez ten czas wiele mogliśmy doświadczyć,
sporo przemyśleć, a nawet przyzwyczaić się do tego
miejsca. Wiedzieliśmy, że tak zwyczajnie, po ludzku, tego
wszystkiego po powrocie do domu będzie nam brakować.
 Ostatni dzień 2016 roku tradycyjnie rozpoczęliśmy od
wspólnej modlitwy, a później udaliśmy się na spotkanie
w grupach dzielenia. Mieliśmy też czas na ostatnie już
spacery po łotewskiej Starówce i poznawanie młodzieży
z innych krajów. Tego dnia uczestniczyliśmy w modlitwie
i Mszy Świętej w języku polskim. Do jednej z hal Rygi
przyszło mnóstwo Polaków, aby podziękować Bogu za
kończący się rok. Na koniec wysłuchaliśmy świadectw
dotyczących wspomnień z poprzednich spotkań Taizé.
 Ostatni dzień roku, to jak powszechnie wiadomo, doskonały
moment na postanowienia noworoczne, ale także czas
przeznaczony na zabawę sylwestrową. W tym roku każdy
z nas zrezygnował z balu czy spotkania ze znajomymi

w swoim mieście. Przed wyjazdem na Łotwę nie wie-
dzieliśmy zupełnie czego się spodziewać, to znaczy jak,
z kim i gdzie spędzimy ten dzień. Jednak i tym razem
czekały na nas miłe niespodzianki. Po zakończonej Mszy



Barbara Majkowska

udaliśmy się na łotewski rynek, gdzie mogliśmy razem
z innymi roześmianymi ludźmi tańczyć w rytm znanych
przebojów, a także spróbować lokalnych specjałów.
Po godzinie 22:00 intuicja podpowiadała nam, że trzeba
wracać do miejsc zakwaterowania, aby zdążyć na wie-
czorną modlitwę i rozpocząć zabawę sylwestrową
w szkole z kolegami i koleżankami z innych krajów.
 Zdumiewające było to, że damska część naszego grona
nie miała kompletnie czasu na układanie fryzur, szykowanie
balowych sukni czy wykonanie profesjonalnego makijażu,
a mimo to nasz Sylwester w Rydze należał do bardzo
udanych. Podczas modlitwy dziękowaliśmy Bogu za piękne

chwile, przepraszaliśmy i prosiliśmy o dalszą opiekę w nad-
chodzącym Nowym Roku. Później rozpoczęliśmy "Święto
Narodów" w jednej z sal naszej szkoły. Każda z grup mię-
dzynarodowych prezentowała swój kraj poprzez między
innymi taniec narodowy, granie na instrumentach, śpiew,
czy odgrywanie zabawnego skeczu. Prezentacje, zabawę
taneczną przeplataną wspólnym poczęstunkiem skoń-
czyliśmy nad ranem. To był już pierwszy dzień Nowego
Roku, a nas czekało pakowanie, powrót do domu i poże-
gnanie z tymi, których w Rydze zdążyliśmy poznać i po
prostu polubić...

 Do kin wchodzi film "Zerwany Kłos". Jest to dramat historyczny, opisujący historię błogosławionej Karoliny
Kózkówny, która podczas I wojny światowej poniosła męczeńską śmierć w obronie wiary.
 Karolina Kózkówna została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza w Lesie Waleńskim na
Tarnowszczyźnie. Broniła się przed gwałtem, zmarła na skutek wykrwawienia spowodowanego przecięciem
szablą arterii szyjnej. Jej ciało znaleziono po dwóch tygodniach. Pogrzeb dziewczyny odbył się 6 grudnia
1914 roku.
 Reżyser i scenarzysta filmu Witold Ludwig stwierdził, że "Zerwany Kłos" "jest wyzwaniem rzuconym
współczesnej cywilizacji: postmodernizmowi i nihilizmowi. Ten film pokazuje to, co jest piękne i mądre
- podkreślił. Wskazał, że przesłanie obrazu jest ponadczasowe, zwłaszcza "w obliczu prześladowań
chrześcijan oraz poranionej godności kobiety".
 Muzykę do filmu napisał Krzysztof Aleksander Janczak a wykonała ją Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją
Radosława Labahua. Konsultacji artystycznej projektowi udzielał Michał Lorenc. Nagranie odbyło się
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.
 W rolę błogosławionej Karoliny Kózkówny wcieliła się Aleksandra Hejda, laureatka dwóch edycji
Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
O postaci, w którą się wciela powiedziała: "To polska błogosławiona, bestialsko zamordowana, która do
ostatnich chwil życia walczyła o czystość".
 Drugoplanową postać w filmie gra Magdalena Michalik. Wciela się w wiejską dziewczynę, pohańbioną
w młodości przez carskiego żołnierza. Jest posądzona o czyny, których się nie dopuściła. "Doświadcza
oszczerstwa. Spotkanie z błogosławioną Karoliną odmienia jej życie" - wskazała Michalik.
 Dodała, że postać Teresy wpisuje się w społeczną walkę o życie każdego człowieka. "Ten film opowiada
o zwycięstwie miłości nad nienawiścią oraz życia nad śmiercią" - zaznaczyła.
 Karolina Kózkówna jest patronką Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i Ruchu Czystych Serc. 10 czerwca
1987 roku święty Jan Paweł II beatyfikował ją w Tarnowie. źródło: www.polskieradio.pl
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 20 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Ryszard w 4. rocznicę śmierci
Wtorek, 21 lutego - Świętego Piotra Damiana; 7.30 - o szczęśliwą operację i zdrowie dla Józefa;
18.00 + Helena, + Dorota
Środa, 22 lutego - Święto Katedry Świętego Piotra; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo
dla Kazimierza w 80. rocznicę urodzin oraz w 59. rocznicę zawarcia małżeństwa Heleny i Kazimierza
i o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny: dla dzieci, wnuków i prawnuków
Czwartek, 23 lutego - Św. Polikarpa; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Halina Dubiańska w m-c po pogrzebie
Piątek, 24 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 25 lutego;7.30 + Joanna Sobocka w 3. rocznicę śmierci; 18.00 + Marek, Krystyna, Paweł w 10. rocznicę ich
śmierci, +Tadeusz
Niedziela, 26 lutego - 8. Niedziela Zwykła; 8.00 + Zbigniew Jabłoński w 13. rocznicę śmierci, +mąż Eugeniusz
i Henryk Egert; 10.00 + Ewa oraz +z rodziny; 12.00 - dziękczynna w 95. urodziny Franciszki; 18.30 - wolna intencja

1. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.40.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Spotkanie Rady Parafialnej w środę o godz. 19.00 w plebanii.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15 Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne".
6. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w piątek po wieczornej Mszy Świętej w kościele.
7. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie
również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką, oraz młodzieńców, chętnych do włączenia
się w służbę lektorską.
8. Uroczyste spotkanie z okazji XXX rocznicy powstania Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" odbędzie się
w sobotę, 25 lutego w Oliwie. Rozpoczęcie Mszą Świętą w Katedrze o godz. 16.00. Zachęcamy do udziału obecnych
i byłych członków tej wspólnoty, ich rodziny i sympatyków.
9. Zachęcamy do udziału w 4-dniowej parafialnej pielgrzymce do Wilna w dn. 6 - 9 maja. W programie wszystkie
piękne miejsca tego miasta, również zamek na wodzie w Trokach oraz klasztor w Wigrach. Zapisy w zakrystii.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

 W środę, 22 lutego obchodzimy święto Katedry
Świętego Piotra. Słowo "katedra" kojarzy się z kościołem
biskupa. I słusznie, ale pierwotnie to słowo oznaczało
podwyższone miejsce, z którego naucza biskup.
 Katedra św. Piotra przypomina o trwaniu misji, którą Jezus
powierzył Rybakowi znad Jeziora Galilejskiego. Każdy
kolejny biskup Rzymu jest jednocześnie pasterzem całego
Kościoła. Podstawową jego funkcją jest strzeżenie
i przekazywanie drogocennej perły - Ewangelii. "Szymonie,
Szymonie - mówił Jezus - prosiłem za tobą, żeby nie ustała
twoja wiara. Ty natomiast, gdy się nawrócisz, utwierdzaj
twoich braci" (Łk 22,31-32). Papież jest pierwszym
nauczycielem wiary w Kościele. Jednocześnie nigdy nie
przestaje być uczniem Jezusa, pierwszym słuchającym
Jego słów, pierwszym, który się nawraca.
Pierwsza Bazylika św. Piotra, wzniesiona za czasów
cesarza Konstantyna, została zbudowana nad starożytnym
cmentarzem. Podczas jej budowy zniwelowano sporą

część wzgórza watykańskiego. Wszystko
po to, by ołtarz znalazł się dokładnie nad
prawdopodobnym miejscem pochówku
św. Piotra. Badania archeologiczne pod
bazyliką potwierdziły istnienie w tym
miejscu starożytnego grobu z napisem
"Piotr jest tutaj". W Bazylice św. Piotra
znajdują się także resztki drewnianego krzesła, na którym
miał zasiadać sam św. Piotr. Ta relikwia przechowywana
jest w potężnej rzeźbie Berniniego, która znajduje się za
głównym ołtarzem.
 Święto Katedry św. Piotra skłania do wdzięczności za
posługę człowieka w białej sutannie. Gdy wmawia nam
się, że nie ma żadnych niezmiennych zasad, a jedynie
"moja" lub "twoja" mała prawda, on wytrwale przypomina,
że istnieje wielka, niezmienna, trwała Prawda. Prawda
o Bogu i o człowieku. Posługa papieża chroni nas przed
utonięciem w przeróżnych bagienkach, pomaga stawiać
nasze kroki na skale, daje nadzieję.

źródło: www.kosciol.wiara.pl


