



  
     UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ, 19 maja 2019 roku (nr 159) 

Pierwsze czytanie Dz 14, 21b-27; Drugie czytanie: Ap 21,1-5; Ewangelia: J 13,31-35.


TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

Dziś w naszej parafii UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Przyjmie Ją 
dwunastka trzecioklasistów. Pierwsza Komunia święta to dla dziecka i dla jego 
rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. 
Eucharystia wraz z Komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie 
być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego 
z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest 
zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy 
nasz umysł i nasze serce. Życzymy by przyjęcie Komunii stało się początkiem niekończącej się przygody 
prowadzącej prosto do nieba!

Używamy symboli, znaków czy barw, żeby wyróżnić 
się spośród bezimiennego tłumu i podkreślić swoją 
przynależność do narodu, czy do jakiejś grupy 
społecznej. Kibice ubierają się w barwy ulubionego 
zespołu, żeby okazać swoją sympatię do drużyny. 
Wszystko to ma nam pomóc powiedzieć innym, kim 
jesteśmy. Także w sferze religijnej istnieje wiele 
symboli czy znaków, które mają powiedzieć innym o 
mojej wierze bądź niewierze w Boga, o mojej 
przynależności wyznaniowej. A co ma wyróżniać 
chrześcijan?  
Dzisiejsza Ewangelia daje nam odpowiedź: „Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). To 

miłość wzajemna ma być znakiem, po którym inni 
rozpoznają chrześcijan. Nie jest to znak materialny, 
który można łatwo zauważyć, ale jest to znak 
dostrzegalny jedynie w relacjach międzyludzkich. 
Choć miłość wyraża się także słowami, to jednak 
widać ją dopiero w praktyce. Słowa zapewniające 
o miłości, które nie 
m a j ą p o t e m 
odzwierciedlenia 
w bezinteresowności 
i gotowości oddania 
życia za drugiego, 
pozostają po prostu 
puste.  

Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, 14 maja 2019 r.

Po czym poznać chrześcijan? 



W piątek, 24 maja, obchodzimy wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. 
Warto na początku przypomnieć, że to Maryjne 
wezwanie do dzisiaj istnieje w Litanii Loretańskiej 
(„Wspomożenie Wiernych, módl się za nami”). Zostało 
w niej umieszczone przez papieża Piusa V na pamiątkę 
zwycięstwa odniesionego przez chrześcijan w Bitwie 
pod Lepanto w 1571 roku. Jednak to św. Efrem 
(306-373), jako pierwszy w historii Kościoła, użył 
tytułu „Wspomożycielka”. Ten syryjski poeta i doktor 
Kościoła napisał, że „Maryja jest orędowniczką 

i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. 
Jako kolejny do tego wezwania odniósł się św. 
Grzegorz z Nazjanzu (329-390), który określił Maryję 
jako „nieustanną i potężną wspomożycielkę”. Później 
także i inni doktorzy Kościoła używali tego słowa, 
rozumiejąc przez to wszystkie formy pomocy udzie-
lane przez Matkę Bożą. W dziejach świata nie brakuje 
świadectw o innych łaskach, które spłynęły na ludzi za 
przyczyną Maryi – Wspomożycielki Wiernych. Nie 
można tu nie wspomnieć o polskim królu, Janie III 
Sobieskim, który 12 września 1683 r. pokonał pod 
Wiedniem Turków. Dziękując Maryi za to zwycięstwo 
papież Innocenty XI w 1684 roku zatwierdził 
w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych. Również papież 
Pius VII doświadczył opieki Wspomożycielki 
Wiernych. Ustanowił w 1816 roku Jej święto, jako 
podziękowanie za to, że 24 maja został uwolniony 

z niewoli Napoleona i po latach mógł wrócić do 
Rzymu.  
Warto wspomnieć, że do wielkich apostołów Maryi 
Wspomożycielki Wiernych należał św. Jan Bosko, na 
którego zamówienie został namalowany Jej słynny 
wizerunek w Turynie. Założył on także, oprócz 
męskiego zakonu salezjanów, zgromadzenie Córek 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Gorliwym 
czcicielem Wspomożycielki był również salezjanin, 
prymas Polski, kardynał August Hlond, a także jego 
następca, kardynał Stefan Wyszyński. To dzięki jego 

wysiłkom episkopat zwrócił się do 
Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie 
święta Maryi Wspomożycielki Wiernych 
w polskim kalendarzu liturgicznym. Ten 
gest związany był z faktem, że Polacy 
niejednokrotnie doświadczali Jej opieki 
i otaczali szczególną czcią nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny.  
Warto także wspomnieć, że istnieją 
sanktuaria poświęcone Matce Bożej 
Wspomożycielce Wiernych. Znajdują się 
na przykład na terenie Niemiec, Włoch, 
a w Polsce chociażby w Szczyrku, 
Oświęcimiu, jak również położonej 

niedaleko Gdańska Rumi.  
Przywołajmy na koniec kilka zdań, które mówił do 
swoich podopiecznych św. Jan Bosko. Są one 
jednocześnie zachętą do wzywania opieki NMP 
Wspomożycielki Wiernych:  
„Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym 
wezwaniem: Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl 
się za nami! To jest niedługa modlitwa, ale sam 
doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna.  
„W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję 
Wspomożycielkę, a zapewniam, że będziecie 
wysłuchani”.  
„Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś kuszony, zabierz się od 
razu do jakieś pracy i wzywaj Niepokalanej Maryi 
Wspomożycielki. Skromność i bezczynność nie mogą 
żyć razem”. 

Barbara Majkowska (na podstawie: brewiarz.pl; gość.pl)

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA – WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH 

Miłość wzajemna, na wzór miłości samego Chrystusa, 
to znak, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. 
Miłość bowiem nie tylko wyróżnia chrześcijan z 
tłumu, określając, kto jest, a kto nie jest uczniem 
Chrystusa, lecz jest sama w sobie zaproszeniem dla 
innych, by dołączyli do wspólnoty, w której 
najwyższym prawem jest Prawo Miłości: „Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).  

Miłość ma to do siebie, że z natury włącza, a nie 
wyklucza. Miłość ma nas wyróżniać z tłumu, ale nie 
po to, by się od niego oddzielić i okopać, lecz po to, 
by wszystkich ludzi zaprosić do życia obietnicą 
przyszłego świata, w którym Bóg „zamieszka wraz z 
nimi (…). I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już 
nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie 
będzie” (Ap 21,3-4). 

ks. Mateusz Tarczyński



Pytania o wiarę

„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY”  
Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane  

177. Kim są wierni? 
Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni 
w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym. 
Stawszy się z tej racji, zgodnie z własną pozycją 
każdego, uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i kró-
lewskiej misji Chrystusa, są powołani do wypełnienia 
powołania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. 
Istnieje między nimi prawdziwa równość w ich godności 
dzieci Bożych.  
178. W jaki sposób ukształtowany jest Lud Boży? 
Z ustanowienia Bożego są w Kościele święci szafarze, 
którzy otrzymali sakrament kapłaństwa i tworzą 
hierarchię w Kościele. Pozostałych nazywa się 
świeckimi. Są także wierni, należący do jednej i do 
drugiej kategorii, którzy przez profesję rad ewangelicz-
nych: czystości w celibacie, ubóstwa i posłuszeństwa, 
poświęcają się w sposób szczególny Bogu.  
179. Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię 
w Kościele? 
Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, 
Chrystus ustanowił w swoim Kościele hierarchię i wypo-
sażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: 
biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi 
kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działają, w wykony-
waniu swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa 
Głowy; diakoni służą Ludowi Bożemu poprzez diakonię 
(służbę) słowu, liturgii i miłości.  
180. W jaki sposób urzeczywistnia się charakter 
kolegialny w posłudze kościelnej? 
Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych 
i razem posłanych przez Chrystusa, jedność członków 
hierarchii kościelnej służy komunii wszystkich wiernych. 
Każdy biskup pełni swą posługę, jako członek Kolegium 
Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie z nim 
podziela troskę o Kościół powszechny. Kapłani zaś 
pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium Kościoła 
partykularnego (diecezji) w łączności i pod kierunkiem 
swego biskupa.  
181. Dlaczego posługa kościelna posiada także charakter 
osobowy? 
Posługa kościelna posiada także charakter osobowy, 
ponieważ na mocy sakramentu święceń każdy ponosi 
osobistą odpowiedzialność przed Chrystusem, który go 
posyła.  
182. Jaka jest misja Papieża? 
Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym 
i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. 
Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium 
Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego 

ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, 
bezpośrednią i powszechną władzę.  
183. Jakie jest zadanie Kolegium Biskupów? 
Kolegium Biskupów, zawsze w łączności z Papieżem, 
posiada również najwyższą i pełną władzę nad całym 
Kościołem.  
184. W jaki sposób biskupi wypełniają swoją misję 
nauczania?  
Biskupi, w łączności z Papieżem, jako autentyczni 
świadkowie wiary apostolskiej, wyposażeni we władzę 
Chrystusa, mają obowiązek przepowiadania Ewangelii 
wszystkim w sposób wierny i autorytatywny. Przez 
nadprzyrodzony zmysł wiary Lud Boży trwa nieza-
chwianie w wierze pod przewodnictwem żywego Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła.  

185. Kiedy przysługuje nieomylność Urzędowi 
Nauczycielskiemu Kościoła? 
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako 
najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub 
Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgroma-
dzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają 
definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub 
moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując 
najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do 
wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie 
orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeń-
stwem wiary.  
186. W jaki sposób biskupi wykonują misję uświęcania 
Biskupi uświęcają Kościół, rozdzielając łaskę Chrystusa, 
przez posługę słowa i sakramentów, w szczególności 
przez sprawowanie Eucharystii, a także przez swoją 
modlitwę, swoim przykładem i przez swoją pracę.  
187. W jaki sposób biskupi wykonują funkcję rządzenia? 
Do każdego biskupa, jako członka Kolegium Biskupiego, 
należy troska o wszystkie Kościoły partykularne i cały 
Kościół, wspólnie z innymi biskupami zjednoczonymi 
wokół Papieża. Władza, którą biskup osobiście sprawuje 
w powierzonym mu Kościele partykularnym, jest własna, 
zwyczajna i bezpośrednia, wykonywana jest w imieniu 
Chrystusa, Dobrego Pasterza, w jedności z całym 
Kościołem i pod przewodnictwem następcy Piotra.  



KĄCIK NAJMŁODSZYCH

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, 20 maja; 7.30 + ks. Andrzej Rakowski; 

18.00 + Czesław Dłoniak w 8. rocznicę śmierci

Wtorek, 21 maja;  7.30 	- o zdrowie dla syna Leszka; 
18.00 - o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Marianny

Środa, 22 maja;  7.30 + Zofia Przybylska - int. od córki 
18.00 + Henryka Gwóźdź

Czwartek, 23 maja; 7.30 + syn Jerzy w 35. rocznicę 
śmierci; 18.00 + Dominik Zakrzewski

Piątek, 24 maja - NMP Wspomożycielki Wiernych 

7.30 + mąż Jan; rodzice: Zofia i Lucjan; bracia i siostry 
z rodziny Hetmańskich

18.30 + Teresa Chamier-Ciemińska i jej rodzice

Sobota, 25 maja; 7.30 - dziękczynno-błagalna z okazji 
89-tych urodzin; 18.00 + Marian Czołnowski 
Niedziela, 26 maja; 8.00 + Marian Mielewski w 12. 
rocznicę śmierci, +z rodziny; 10.00 + rodzice z obu stron 
12.00 - w intencji ks. Jana z okazji 25-lecia kapłaństwa

18.30 + Helena i Władysław Ejsmont

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj na sumie uroczystość I Komunii Świętej. Biały 
Tydzień dzieci pierwszokomunijnych codziennie na 
wieczornej Mszy Świętej. 
2. Nabożeństwo majowe pół godziny przed wieczorną 
Mszą Świętą. 
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie 
modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00 
w domu parafialnym. 
4. Potrzebujących pomocy zapraszamy do biura 
parafialnego w środę od godz. 17.00 do 18.00, gdzie 
pełni dyżur przedstawiciel naszego „Caritasu”. Mamy do 
oddania szafki kuchenne, meble i lodówkę.  
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwar-
tek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15,  
6. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” 
w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 
7. Spotkanie młodzieży, która we wtorek przyjęła 
sakrament bierzmowania, w piątek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 
8. Parafialne grupa Caritas zaprasza na wspólny wyjazd 
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia we Wrzeszczu 

w przyszłą sobotę. Będziemy tam uczestniczyć we Mszy 
Świętej i Drodze Światła. Zbiórka pod naszym kościołem 
o 17.20. Powrót ok. 20.30. Zapisy w zakrystii.  
9. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.00 
ks. Jan będzie dziękował Panu Bogu za 25 lat 
kapłaństwa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
10. Zapraszamy młodzież do wyjazdu na spotkanie w 
Lednicy w sobotę, 1 czerwca. Szczegółowe informacje 
i zapisy w zakrystii. 
11. Ks. Piotr Lewańczyk dziękuje 
nam za serdeczne przyjęcie i zło-
żenie ofiar w kwocie 4500 zł na 
budowę kościoła w Wejherowie. 
12. O posprzątanie kościoła prosimy 
członkinie I Róży Różańcowej oraz 
osoby chętne w sobotę po porannej 
Mszy Świętej. 
W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki: Alicja 
Sosnowska-Nowak, l. 81 z ul. Marynarki Polskiej oraz 
Henryka Gwóźdź, l. 89 z ul. Twardej.  
Polećmy je miłosiernemu Bogu...


