TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
12. Niedziela Zwykła - 19. czerwca 2016 roku (nr 47)
I czytanie Za 12, 10-11; II czytanie: Ga 3, 26-29; Ewangelia: Łk 9,18-24.
Ostatni tydzień roku szkolnego. Bogu niech będą dzięki! Spotkamy się na
Mszy św. w piątek o 8.15, w uroczystość Narodzenia Świętego Jana, aby
podziękować za ten czas i pomodlić się o szczęśliwe wakacje. Będziemy
szczególnie omadlać nasze parafialne wyjazdy i pielgrzymki: do Stężycy,
na Jasną Górę, do Zakopanego i na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.
Wakacje to również czas wypoczynku dla redakcji naszego Tygodnika
Parafialnego, dlatego w tym ostatnim numerze dziękujemy naszym Czytelnikom
oraz Autorom artykułów i zdjęć, szczególnie Basi Majkowskiej, Asi Czech,
Marysi Bach, Damianowi Zelewskiemu, Barbarze Kuryłek, ks. Krystianowi
i Izie Kupiec. Do przeczytania we wrześniu!
I już na zakończenie zachęta do korzystania z różnorakich form rekolekcji,
kursów ewangelizacyjnych, pielgrzymek i wyjazdów, aby nie tylko wypocząć
fizycznie, ale przede wszystkim "nabrać Ducha"!
Życzymy naszym Parafianom błogosławionego czasu wakacji i urlopów!
Szczęść Boże!
ks. Jan i ks. Piotr
P.S.
Na stronie www.opoka.org.pl można znaleźć godziny Mszy świętych w całej
Polsce.

Światło Słowa - naśladowanie Jezusa

Słowo wzywa nasze serca do wrażliwości. Jest ona wzmagana przez Ducha
Świętego. Kto żyje według Ducha, ten ma wrażliwość Ducha: wszędzie objawia
miłość.
Księga Zachariasza ukazuje nam właśnie lud Boży, na który Pan zesłał Ducha
pobożności. On uzdalnia ich do dostrzegania rzeczy Bożych w rzeczywistości
ziemskiej. Ci którzy Ducha nie przyjmą, będą widzieć przybitego do krzyża
człowieka, złoczyńcę. Ci zaś, którzy będą u-Duchowieni, zobaczą w nim Syna
Bożego, ukrzyżowa-nego właśnie za nich, aby byli wrażliwi na cierpienie, otwarci
na służbę i ochoczy w dążeniu do zbawienia. Proroctwo Zachariasza mówi
o Jezusie, ale "wyczuwa" je ten, kto Go kocha.
Psalm jest pięknym wołaniem człowieka o powyższe wylanie Ducha. Wyraża
tęsknotę, pragnienie bliskości, chęć przemiany serca. Psalmista przedstawia
człowieka, który nie tyle patrzy, czy jest obecny w świątyni, co "wpatruje się"
- usilnie chce zobaczyć. Składa on Bogu obietnice, że będzie Go wysławiał,
że chce wielbić przez całe swoje życie... tylko, żeby Ten raczył go uczynić uczestnikiem swojego Ducha.
Św. Paweł już kolejną niedzielę przekonuje Galatów o prawdziwości Ewangelii.
Wiarę w Syna Bożego stawia ponad wszelkie ludzkie podziały i różnice.
Społeczeństwo Galacji podzielone na chrześcijan spośród Żydów i spośród pogan,
mocą Ducha i przez posługę Pawła zostaje scalone i ujednolicone - są dziećmi
Bożymi, z których każdy jest w tym samym niepodzielonym Zbawicielu. To właśnie
dobra nowina: gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego.
Wszystko powyższe dopełnia Ewangelia. Znamy jej treść i znaczenie. Uwagę
zwracają dzisiaj ostatnie słowa, wskazania dla chętnych do naśladowania Jezusa.
Mówią o konieczności ukrzyżowania samego siebie. Branie swojego krzyża nie
jest przecież zajęciem prostego znoszenia cierpień, trudów i niewygody. Niesienie
krzyża prowadzi do ukrzyżowania. Jezus tak właśnie skończył, a w naszym życiu
ma się objawić Jego życie. A co oznacza "ukrzyżowanie siebie"?
Otóż patrząc na całość liturgii słowa oznacza to pozbywanie się niewrażliwości
spowodowanej przez grzech, która czyni podziały, osądy, fałszywe oskarżenia,
blokady dla miłości, potępienia, wywyższanie
siebie, egoizm, nadmierną wrażliwość, szukanie własnego zadowolenia, nieczułość na cierpienia braci i sióstr, itd. Krzyżując swoją
ludzką naturę skażoną przez grzech
pierworodny, jednocześnie przyjmujemy
Ducha Świętego. Albo prościej: właśnie przyjmując Ducha Świętego, poddając się

w posłuszeństwo Jego natchnieniom, odchodzą od nas (często z bólem) zwodnicze upodobania.
Czy uznaję w Jezusie Mesjasza Bożego? Czy uznając Go chcę ogłosić Go
Panem mojego życia? Czy ogłosiwszy Go chcę Go naśladować? Czy w tym
naśladowaniu podejmuję krzyż pracy nad sobą i gotowość umierania dla siebie
samego? Czy przybity do krzyża jestem pełen głębokiej radości, że składam
ofiarę miłą Bogu, złączoną z Ofiarą Jezusa Chrystusa?
I wreszcie (chyba najważniejsze): czy dostrzegam w ludziach wokół mnie
miłościwych katów (tak!), to znaczy ludzi pomagających mi odkrywać moje
złe strony? Właśnie przez kontakt z nimi każda moja reakcja pokazuje mi poziom
mojej dojrzałości duchowej: czy potrafię przyjąć krytykę? czy potrafię przyjąć
pochwałę? czy trudne osoby postrzegam jako pomoc w poznaniu siebie? czy
modlę się za znane mi osoby (lubiane i mniej lubiane) o przemianę ich
i mojego serca?
Te i inne pytania mają swoje odpowiedzi w Duchu Miłości wylanym przez
ks. Krystian Wilczyński
Boga, aby stać się jak Jezus.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Niedziela, 19 czerwca; 8.00 - o powrót do zdrowia dla córki Renaty i opiekę
Matki Bożej; 10.00 + Antoni Łempicki w 9. rocznicę śmierci; 12.00 + Józef
w 6. rocznicę śmierci, Filomena, rodzice z obojga stron; 18.30 + Jutta Szyrmer
Poniedziałek, 20 czerwca; 7.30 - o zdrowie i szczęśliwą operację dla Wiktorii
18.00 + rodzice: Anastazja i Juliusz
Wtorek, 21 czerwca - Św. Alojzego Gonzagi; 7.30 - w pewnej intencji;
18.00 - za kapłana z Apostolatu Margaretek - o nieustanną opiekę Bożą,
MB Nieustającej Pomocy, dary Ducha Świętego oraz zdrowie duchowe i fizyczne
Środa, 22 czerwca
7.30 + z rodziny Rozwadowskich i Zając; dla żyjących i pogłębienie wiary
18.00 + Regina w 1. rocznicę śmierci
Czwartek, 23 czerwca - Dzień Ojca
7.30 - o szczęśliwą operację dla Sylwii
18.00 + Jan Gardocki, Ludwik, Zofia, Hilary
Piątek, 24 czerwca - Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela
7.30 - w intencji członków Wspólnoty Żywego Różańca
8.15 - dziękczynna za miniony rok szkolny
18.00 - w intencji księdza Jana z okazji imienin - int. od Żywego Różańca
Sobota, 25 czerwca - 1. Dzień Wakacji
7.30 + Tadeusz Szwejkowski w m-c po pogrzebie
18.00 + Janina, rodzice z obojga stron, bracia i siostry

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
PO ROKU JUBILEUSZOWYM (2002-2013)

Po 2000 roku, w którym Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Rzymie,
przyszedł czas na kolejne spotkania. W 2002 roku młodzi pielgrzymi przyjechali
do Toronto w Kanadzie, w 2005 do Kolonii w Niemczech, w 2008 do Sydney
w Australii, w 2011 do Madrytu w Hiszpanii, a w 2013 do Rio de Janeiro
w Brazylii. Dni młodzieży w Toronto był ostatnimi, w którym uczestniczył Jan
Paweł II, następnym przewodził Benedykt XVI, a w Rio de Janeiro z młodzieżą
z całego świata spotkał się papież Franciszek.
Podczas tych wszystkich spotkań dużo się wydarzyło i wiele niezapomnianych
słów zostało wypowiedzianych. W Toronto mottem przewodnim spotkania był fragment z Ewangelii Św. Mateusza:
Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem
świata. W katechezie wprowadzającej w to spotkanie
papież przypomniał, że solą, dzięki której tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku
obojętnym, jest łaska chrztu, która nas odrodziła, czyniąc
nas żyjącymi w Chrystusie i zdolnymi do odpowiedzi na
Jego wezwanie. O drugim symbolu, a mianowicie świetle, Jan Paweł II napisał,
że jest nim światło wiary, darmowy dar Boga, które przychodzi, aby oświecić
serce i rozjaśnić umysł.
Na kolejnych ŚDM w Kolonii młodzi ludzie nie usłyszeli i nie zobaczyli Jana
Pawła II. Po jego śmierci spotkaniu przewodniczył Benedykt
XVI. Zastanawiano się wtedy, czy młodzież będzie chciała
przyjechać i słuchać innego papieża. Tymczasem młodzi
ludzie i tym razem nie zawiedli, ponieważ do Kolonii przybyli
licznie, aż ze 197 krajów świata. Oprócz udziału w "tradycyjnych" spotkaniach, uczestnicy odbyli też pielgrzymkę do
katedry, w której przechowywane są relikwie trzech mędrców. Papież Benedykt zainspirowany tematem spotkania: Przybyliśmy
oddać Mu pokłon, rozpoczął czas adoracji Najświętszego Sakramentu podczas
sobotniego czuwania, który jest ciągle obecny podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Po trzech latach od zakończenia wydarzeń w Kolonii młodzież czekało następne
wyzwanie, ponieważ, na kolejne spotkanie papież Benedykt zaprosił pielgrzymów do Australii. Młodzi musieli pokonać ogromną odległość, aby w tym
wszystkim uczestniczyć, ale także udać się do kraju, gdzie zaledwie 26%
mieszkańców deklaruje się jako katolicy. Podczas obchodów ŚDM była

szczególnie podkreślana obecność Aborygenów - rdzennych mieszkańców Australii. To oni witali wszystkich
w tradycyjnych procesjach i to o nich papież wspominał
w swoich przemówieniach. Chociaż spotkanie w Sydney okazało się jednym z najmniejszych w historii, to
przyniosło wielkie ożywienie lokalnego Kościoła. Spełniło
się wezwanie papieża, aby młodzi stawali się prorokami
nowej epoki i dążyli do świętości: Oby dzięki działaniu
Ducha Świętego młodzi ludzie zgromadzeni na ŚDM
mieli odwagę stania się świętymi! Tego właśnie świat
potrzebuje bardziej niż czegokolwiek.
Zachęcania do dawania świadectwa swojej wiary nie zabrakło także podczas
kolejnych ŚDM w Hiszpanii, gdzie nie brakowało protestów obrazujących nie
tylko trudności społeczne i ekonomiczne, ale też postępujący kryzys wiary w Europie. Papież Benedykt zachęcał
młodych do tego, by wiarą walczyli z zagrożeniami
współczesnego świata. Podczas Mszy Świętej na lotnisku
w Madrycie apelował: Nie zatrzymujcie więc Chrystusa
dla siebie! Przekazujcie innym radość waszej wiary!
Papież Franciszek, w 2013 roku podczas ŚDM w Rio de
Janeiro, także nie przestawał zachęcać młodych do odważnego pójścia za Chrystusem i dawania świadectwa:
Idźcie, bez obawy, aby służyć. To właśnie tam, na brazylijskiej plaży
wypełnionej aż po brzeg oceanu młodzieżą z całego świata, papież Franciszek
ogłosił, że w 2016 roku spotkamy się wszyscy w Krakowie.

Barbara Majkowska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Festyn parafialny rozpoczniemy o godz. 13.00 grochówką. Będzie również
kawa, ciasto, loteria fantowa, konkursy i wiele innych atrakcji.
Na zakończenie, ok. godz. 15.00, na boisku szkolnym zostanie rozegrany
mecz Kawalerowie kontra Żonaci. Serdecznie zapraszamy. Dochód z festynu
przeznaczony będzie na dofinansowanie wyjazdu naszej młodzieży na
Światowe Dni do Krakowa.
2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
3. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w kościele.
Zapraszamy dorosłych oraz młodzież pracującą.
4. Katecheza biblijna w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. W czwartek po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego
Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami.
6. W piątek 24 VI przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana
Chrzciciela. Msze Święte o 7.30, 8.15 oraz o 18.00. Z racji uroczystości
nie ma w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
7. Msza święta dziękczynna za kończący się rok szkolny z prośbą
o błogosławieństwo na czas wakacji i urlopów odbędzie się w piątek
o godz. 8.15. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli,
pracowników szkoły.
8. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 6 lipca. Zachęcamy
do udziału. Szczegółowe informacje u ks. Piotra.
9. Na wyjazd do Krakowa młodzież zebrała w ubiegła niedzielę 1640 zł.
Za ofiarność Bóg zapłać.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz
osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
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

