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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na 1. Światowy Dzień Ubogich
Kończąc Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek ustanowił
Światowy Dzień Ubogich. Pierwszy ten dzień obchodzimy właśnie dzisiaj
- w niedzielę, 19 listopada. Zachęcam do lektury fragmentów papieskiego
orędzia zatytułowanego "Nie miłujmy słowem, ale czynem". Całość dokumentu na
naszej stronie www.matkakosciola.gda.pl.
"Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał". Od zawsze
Kościół rozumiał wagę tego wołania. Zaświadczają o tym
już pierwsze strony Dziejów Apostolskich, gdy Piotr prosi
o wybranie siedmiu mężów "pełnych Ducha i mądrości",
aby zajęli się służbą ubogim. Z całą pewnością służba
najbiedniejszym to jeden z pierwszych znaków, za pomocą
którego wspólnota chrześcijańska pokazała się światu.
Stało się tak dlatego, że wspólnota ta zrozumiała, iż życie
uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo
i solidarność w taki sposób, aby odpowiadały one głównemu
nauczaniu Mistrza, który nazwał ubogich błogosławionymi
i dziedzicami Królestwa Bożego.
"Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według
potrzeby" (Dz 2, 45). To zdanie pokazuje, czym żywo
przejmowali się pierwsi chrześcijanie. Ewangelista Łukasz,
który pośród wszystkich świętych autorów najwięcej
miejsca poświęca miłosierdziu, nie posługuje się żadną

retoryką, kiedy opisuje zwyczaj dzielenia się pierwszej
wspólnoty. Przeciwnie, opowiadając o tym, stara się
przekazać słuchaczom w następnych pokoleniach, a zatem
również i nam, abyśmy wspierali się w tym świadectwie
i organizowali nasze działania na rzecz najbardziej
potrzebujących. Tę samą naukę i z tą samą siłą przekazał

nam Apostoł Jakub, który w swoim Liście używa równie
mocnych i zdecydowanych wyrażeń: "Posłuchajcie, bracia
moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata
na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa
przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają
was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? […]
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś
z was powie im: "Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie
do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie
byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie"
(Jk 2, 5-6.14-17).
Nie powinniśmy myśleć o biednych jako o odbiorcach
dobrych działań wolontariuszy, którzy czynią to raz na
tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli z naszej
strony, które mają na celu uspokojenie naszego sumienia.
Takie doświadczenia, choć nieraz ważne i pożyteczne dla
uwrażliwienia na potrzeby braci oraz dla ukazania
niesprawiedliwości, które leżą u ich podstaw, powinny nas
jednak prowadzić do prawdziwego spotkania z ubogimi,
a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem
naszego życia. Modlitwa, postępowanie na drodze ucznia
oraz nawrócenie znajdują w miłości wspólnej potwierdzenie
swojej autentyczności ewangelicznej. Tam też właśnie rodzi
się radość oraz pokój ducha, ponieważ dotyka się własną
ręką Ciała Chrystusa. Jeśli chcemy naprawdę spotkać
Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała
w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii. Ciało Chrystusa łamane
podczas Świętej Liturgii pozwala nam się odnaleźć przez
miłość wspólną w obliczach oraz w osobach najbiedniejszych braci i sióstr. Zawsze aktualne są słowa św. Biskupa
Chryzostoma: "Jeśli chcecie uczcić Ciało Chrystusa, to nie
lekceważcie Go dlatego, że jest nagie. Nie czcijcie
Chrystusa Eucharystycznego jedwabnymi ozdobami
zapominając o innym Chrystusie, który za murami kościoła
jest nagi i cierpi z zimna".
Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do

biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy,
przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje
krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę
jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności
i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo
w sobie.
Nie zapominajmy, że dla uczniów Chrystusa ubóstwo jest
przede wszystkim powołaniem do naśladowania Jezusa
ubogiego. Jest podążaniem za Nim i z Nim, drogą, która
prowadzi do szczęśliwości Królestwa niebieskiego.
Ubóstwo oznacza serce pokorne, które potrafi zaakceptować siebie jako ograniczone i grzeszne stworzenie, aby
pokonać pokusę własnej wszechmocy, która zwodzi nas
fałszywą obietnicą nieśmiertelności. To właśnie ubóstwo
stwarza warunki do nieskrępowanego przyjęcia odpowiedzialności osobistych oraz społecznych, pomimo własnych
ograniczeń, zawierzając bliskości Boga i wsparciu Jego
łaski. Tak rozumiane ubóstwo jest miarą, która pozwala
ocenić poprawne wykorzystanie dóbr materialnych, a także
umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu oraz
zaborczości.
Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem
ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby
wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się
coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości
Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących.
Pragnę, aby do całości obchodów innych Dni ustanowionych przez moich Poprzedników, które są już tradycją
w życiu naszych wspólnot, był dołączony ten Dzień, jako
znakomicie dopełniający je element ewangelicznego
upodobania Jezusa w ubogich.
Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli,
do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich,
którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając
naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry,
stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego.
Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby

przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa,
a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich,
niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na
wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi
jako konkretny znak braterstwa. Bóg stworzył niebo
i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice,
mury i ogrodzenia, zdradzając pierwotny zamysł i dar
przeznaczony dla ludzkości, z której nikt nie miał być
wykluczony.
W tę właśnie niedzielę poświęconą ubogim, jeśli w naszej
okolicy żyją biedni, którzy potrzebują pomocy i opieki,
zbliżmy się do nich: niech to będzie odpowiednia chwila
na spotkanie Boga, którego szukamy. Jak uczy nas Pismo
Święte, przyjmijmy ich jako uprzywilejowanych gości przy
naszym stole, aby mogli się stać mistrzami, którzy pomogą
nam żyć spójnie wiarą. Niech nam pokażą w sposób
rzeczowy, a często i radosny, poprzez ich zaufanie i gotowość przyjęcia pomocy, jak bardzo decydujące znaczenie
ma życie tym, co istotne oraz umiejętność zdania się na
Opatrzność Bożą.
U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą
realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa.
Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich.
Prośba o chleb wyraża bowiem powierzenie Bogu podstawowych potrzeb naszego życia. To, czego Jezus uczył nas
w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie tego,
kto cierpi z powodu niepewności egzystencji oraz braku
tego, co konieczne. Uczniom, którzy prosili Go o to, by
nauczył ich modlić się, odpowiedział słowami ubogich,
którzy zwracają się do Jedynego Ojca, w którym wszyscy
się rozpoznają jako bracia. Ojcze nasz jest modlitwą, która
wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest
"nasz", a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności. W tejże modlitwie wszyscy
rozpoznajemy potrzebę przezwyciężenia każdej formy
egoizmu, aby dostąpić radości wzajemnego przyjęcia.

BUDUJCIE DOM BOŻY!
Księga proroka Aggeusza należy do najkrótszych pism
Starego Testamentu i dotyczy właściwie tylko jednej kwestii
- zburzonej Świątyni Jerozolimskiej, która nie została przez
Izraelitów odbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej
i leżała w gruzach. Przytoczmy fragment proroctwa: Tak
mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie
nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański".
Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka
Aggeusza: Czy to jest czas stosowny dla was, by
spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy
ten dom leży w gruzach? Tak mówi Pan Zastępów:
Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie
ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci
- mówi Pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!
Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy i to
niewiele znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem.
Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów:
Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas
gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom.

Papież Franciszek

W powyższym fragmencie Pan Bóg przez usta Aggeusza
karci swój lud za to, że zajmuje się własnymi sprawami,
a nie chce odbudowywać zniszczonego domu Bożego.
W tym zaniedbaniu prorok upatruje też przyczynę
niepowodzeń gospodarczych Izraela. Spróbujmy jednak
odczytać ten tekst pod kątem tego, co Pan Bóg chciałby
dzisiaj powiedzieć nam, chrześcijanom żyjącym w XXI
wieku. Możemy spojrzeć na tę kwestię osobiście. Jak piszą
w swoich listach św. Piotr i św. Paweł - to my jesteśmy
świątynią Bożą i stanowimy żywe kamienie tworzące ową
duchową budowlę. Niestety niekiedy - w szczególności
przez grzech - niszczymy w sobie to Boże życie. Wówczas
nasza świątynia leży w gruzach i warto uczynić wszystko,
aby poprzez spowiedź i nawrócenie ją odbudować, a dopiero potem zająć się innymi sprawami. Wszystko inne
powinno być mniej ważne, gdy dom Boży leży w gruzach!
Ja jednak chciałbym się skupić jeszcze na innej nauce,
którą możemy wyczytać z przytoczonego tekstu. Domem
Bożym jest bowiem także Kościół. Papież Paweł VI

podczas audiencji 4 maja 1966 r. powiedział: "Często
patrzcie na Kościół jako na dom Boży. W ten sposób
znajdziecie wyjaśnienie tyłu nieporozumień, jakie zniekształcają urabiane o nim pojęcie.
Zrozumiecie, że jesteście zaproszeni, aby wejść głębiej do tego domu
świętego. Dokonacie odkrycia
wielkiego szczęścia, tego mianowicie, że macie dom, w którym
podstawą wspólnego mieszkania jest
miłość bratnia". Tenże sam Kościół
również często jawi nam się jakoby
w gruzach. W niektórych miejscach
panoszy się grzech, zgorszenie albo
zwyczajnie brakuje życia. Naszą reakcją jednak nie powinno być puste narzekanie, oburzanie się czy nawet myśli
o porzuceniu tej wspólnoty. To w końcu nasz dom i nasza
wspólna odpowiedzialność! Jeśli w jakimś miejscu coś się
zawaliło, próbujmy to odbudować. Jeśli pleni się zło,
pokonujmy je czyniąc dobro!
Wielkim błędem jest myślenie, że za Kościół są
odpowiedzialni jedynie księża i biskupi na czele z papieżem.
Dlatego troska o Kościół to nie ICH sprawa, ale NASZA
sprawa. Każdy z nas jest częścią tej wspólnoty i wszyscy
możemy coś dla niej zrobić, na miarę swoich talentów,
możliwości i powołania wynikającego z chrztu świętego.
Oczywiście, każdy z nas jest powołany do ewangelizacji,

m.in. na takich polach jak miłość, rodzina, wychowanie,
praca zawodowa czy cierpienie (bł. Paweł VI). Ale, jak
stwierdził Sobór Watykański II, również działalność
świeckich w parafii jest konieczna,
ponieważ "bez niej apostolstwo
samych pasterzy nie może być
w pełni skuteczne". Nawet
najlepszy ksiądz nie może wiele
zdziałać bez wsparcia ze strony
wiernych. Może się ono przejawiać
na różne sposoby, np. poprzez
zgłaszanie swoich propozycji, wychodzenie z inicjatywami, zaangażowanie w prowadzone dzieła czy
pomoc w sprzątaniu albo upieczeniu ciasta. Każda tego
typu aktywność wyraża naszą troskę o potrzeby Kościoła
- a to jest przecież treść piątego przykazania kościelnego
- oraz buduje całą wspólnotę i jest udziałem w wielkim
dziele Jezusa Chrystusa. To On sam w Ewangelii mówi
do nas: "Czemu stoicie tu bezczynnie? Idźcie i wy do mojej
winnicy". Zbyt wiele pracy czeka w winnicy Pańskiej, aby
ktokolwiek mógł stać bezczynnie (JPII). Zatem pomyślmy
co możemy zrobić dla tej wspólnoty, w której "każdy
wspiera wszystkich i wszyscy są wsparciem każdego" (św.
Grzegorz) i wychodźmy z inicjatywą albo odpowiadajmy
na zaproszenia. Jesteśmy potrzebni! A Pan Bóg przez usta
wspomnianego na początku Aggeusza zachęca nas:
"Do pracy! Bo Ja jestem z wami; nie lękajcie się!".

ŚWIATŁO SŁOWA
Piękna jest dzisiejsza liturgia słowa. Piękna w znaczeniu
nie tylko estetycznym, ale dlatego, że w przedziwny sposób
odbija piękno samego Boga. Człowiek jest koroną
stworzenia. Jest koroną daru miłości, dzięki której Bóg
wyszedł z inicjatywą stwarzania. Człowiek rozumiany jako
mężczyzna i kobieta, nie osobno. W obojgu bowiem Bóg
umieścił pełnię swego obrazu. Inaczej przejawia się ona u
mężczyzn, a inaczej u kobiet. Oboje zaś się dopełniają. To
plan Bożej mądrości, która została uosobiona jako kobieta,
bo waśnie tak najlepiej można oddać bliskość, czułość,
troskę, poświęcenie i ofiarność Boga względem ludzi.
Pierwsze czytanie pokazuje piękną kobietę, nie przez jej
wygląd zewnętrzny, ale przez całokształt odbijający
bogactwo jej serca. "Wdzięk jej jest ulotny" bo prawdziwe
piękno jest w tej, która boi się Pana, która jest Jego córką
i daleka jest od zerwania więzów miłości z Bogiem.
"Początkiem mądrości jest bojaźń Boża" - mówi Księga
Syracydesa (1,14). Mądrość, czyli Duch Święty, mieszka
w nas, a jest On miłością Ojca do Syna. W Duchu Świętym,
jako adoptowane dzieci, mamy wstęp do Trójcy Świętej
- wspólnoty miłości i życia z Bogiem.
O tym co z tego wynika poucza św. Paweł: jesteśmy dziećmi światła i dziećmi dnia. Nie trwamy w ciemnościach!
Przejawem takiego życia jest właściwe podejście do wielu
zaskakujących, nieraz tragicznych spraw z codzienności.
Dziecko światłości zawsze w głębi serca czuje, że Ojciec
jest z nim i nie pozwoli żeby stała się mu jakaś krzywda.
Bo jak umocnił swojego Syna, tak samo umocni w Nim

Damian Zelewski

swoje przybrane dzieci. Kiedy będą łączyły swoje życie
z życiem Jezusa, zwłaszcza na krzyżu, będą w stanie
udźwignąć naprawdę wiele.
Obrazem tego jest ewangeliczny opis przekazania talentów.
Zwykle tłumaczy się go powierzchownie: dostaliśmy
zdolności i trzeba je wykorzystywać. My idźmy w głąb.
Pomyśl jak czuli się obdarowani owymi talentami? Nie
dostali żadnych wskazań. Czy od razu wiedzieli co z nimi
zrobić i jak je wykorzystać? Czy wiedzieli który do czego
służy? Potrzeba było odkrywać owe talenty. Potrzeba było
je wykorzystać mądrze. Widzimy tu zaangażowanie całego
człowieka: myśli (rozum); świadomości, że talent to dar
i trzeba będzie go zwrócić; odwagi w podjęciu decyzji
i ryzyka "puszczenia ich w obieg"; wzajemnej konsultacji,
czyli pomocy wspólnoty; wreszcie troski o proces pomnażania, żeby był jak najbardziej owocny.
Bóg objawia nam pewne nasze zdolności - coś czym
posługujemy się na co dzień; coś, o co ludzie proszą właśnie
nas; co najczęściej służy nam do pomagania bliźnim.
Innymi słowy: to, co przynosi dobre owoce i daje satysfakcję; coś co nas rozwija. Takie rzeczy są widoczne na tle
wspólnot w których żyjemy: rodziny, Kościoła; środowisk
pracy i innych. To właśnie pole naszej świętości.
ks. Krystian Wilczyński

Film „Dwie Korony” to pierwszy obraz
ukazujący nieznane dotąd powszechnie
fakty z życia św. o. Maksymiliana Kolbe
– od jego dzieciństwa, aż do heroicznej
decyzji o oddaniu życia za współwięźnia
w Auschwitz. W rolę Świętego wcielił się
znakomity aktor Adam Woronowicz.
Zapraszamy na specjalną projekcje tego
filmu dla naszej parafii w Multikinie przy
Al. Zwycięstwa w czwartek o 19.00.
Zapisy w zakrystii.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 20 listopada - Świętego Rafała Kalinowskiego; 7.30 + Eugeniusz Prawdzik w 9. rocznicę śmierci;
18.00 + Stefania Cyperska w 2. rocznicę śmierci
Wtorek, 21 listopada - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; 7.30 - o zdrowie dla Antoniny; 18.00 + żona Helena
Glaubitt w 6. rocznicę śmierci, matka Helena, Kurt, Jakub Glaubitt, Stanisław, Władysława, Jan Rokita
Środa, 22 listopada - Świętej Cecylii; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Lidia - intencja od rodziny Królik
Czwartek, 23 listopada; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Witold, Wanda, Piotr, Władysław, Iwo
Piątek, 24 listopada - Świętych męczenników wietnamskich Andrzeja i Towarzyszy; 7.30 - wolna intencja;
18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 25 listopada; 7.30 + Stanisław w 11. rocznicę śmierci; 18.00 + Jadwiga Tarkowska w m-c po śmierci
Niedziela, 26 listopada - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; 8.00 + Stanisław w 10. rocznicę śmierci,
+w czyśćcu; 10.00 + z rodziny z obu stron; 12.00 + Józef Twardowski w 19. rocznicę śmierci; 18.30 - wolna intencja

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Chcielibyśmy zorganizować w naszej parafii wspólnotę dla małżeństw chrześcijańskich, zwaną Domowym Kościołem.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne o tym ruchu z małżeństwami, które od lat w nim uczestniczą, dzisiaj
o godz. 17.30 w domu parafialnym.
2. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
4. Organizujemy wspólne wyjście do Multikina na nowy polski film "Dwie Korony", który opowiada o życiu
św. Maksymiliana Kolbe, w czwartek o godz. 19.00. Dzięki zbiorowemu wynajmowi koszt wynosi 13 zł/os. Zapisy
w zakrystii. Zbiórka i odbiór biletów o 18.50 w kinie.
5. Spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w przyszłą niedzielę o godz. 16.30 na plebanii.
6. Rozpoczynamy przygotowania do świątecznego bazaru. Szczegóły u ks. Piotra.
7. Organizujemy wyjazd dla młodzieży na narty do Szczyrku w drugim tygodniu ferii zimowych. Szczegóły i zapisy
u ks. Piotra.
8. Rozprowadzając przez dwie niedziele cegiełki na remont organów zebraliśmy 8860 zł. Serdeczne Bóg zapłać za te
ofiary, za zrozumienie i poczucie odpowiedzialności za kościół i wspólne dobro. Cegiełki są wciąż do nabycia w biurze
parafialnym.
9. Dla chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 400 zł.
10. Konferencja o zagrożeniach rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku odbędzie się
w najbliższą sobotę i niedzielę na Uniwersytecie Gdańskim. Szczegóły na plakatach.
11. Poradnia Rodzinna u Dominikanów zaprasza na ciekawy warsztat "Gniewajcie się a nie grzeszcie… czyli jak się
złościć po chrześcijańsku?" w sobotę 2 XII. Szczegóły na plakacie.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
Zmarli nasi parafianie: Zofia Walczak, lat 68, Teresa Sadowska, lat 81 i Jerzy Gasch, lat 85.
Z okazji Światowego Dnia Ubogich Caritas przygotował Karty Miłosierdzia z wypisanymi uczynkami miłosierdzia.
Znajdziemy je w naszej gazetce. Zachęcamy do wybrania jednego uczynku i zrealizowania go w najbliższym czasie.
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

