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Pierwsze czytanie:  Dz 2,1–11; Drugie czytanie: Ga 5, 16-25; Ewangelia: J 20,19–23.

 Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego,
a jutro w kalendarzu liturgicznym przypada Święto NMP
Matki Kościoła. Tego dnia przeżywamy odpust w naszej
parafii, dlatego przyjrzyjmy się historii tego święta
i zastanówmy, co to znaczy, że Maryja jest Matką Kościoła.
 Maryję już od wieków nazywano Matką Kościoła.
Z uwagi na prośbę polskich biskupów na czele
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, to święto zostało
wprowadzone w Polsce w 1971 r. za zgodą papieża Pawła
VI. 11 lutego 2018 roku papież Franciszek postanowił, że
na całym świecie będzie obchodzone wspomnienie NMP
Matki Kościoła w poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego. Ten dzień nie jest przypadkowy, ponieważ
Zesłanie Ducha Świętego to początek działalności Kościoła.

 Nie wiesz jakimi słowami modlić się po Komunii
świętej? Czujesz, że nie jesteś w stanie dobrać odpo-
wiednich słów?

Modlitwa św. Tomasza po Komunii Świętej

 Wszechmogący, wieczny Boże! Oto zbliżam się do
najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
 Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak
nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła
wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
 Błagam Cie, Panie, abyś dzięki swej hojności i dobroci
uleczył moja słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje
mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość moja, abym
mógł przyjmować chleb aniołów, Króla nad królami i Pana
nad panami z taka czcią i pokorą, skruchą i pobożnością,
z taka czystością i wiara, z takim skupieniem i uwaga, jak
tego wymaga cześć dla tego Chleba i moje zbawienie.
 Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny
sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i cała moc

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!

tego sakramentu.
 Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć ciało Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wziął On z Maryi
Dziewicy, abym mógł być włączony w Jego Ciało mistyczne
i zaliczony miedzy Jego członki.
 Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać sie bez
zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego
teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod
postacią Chleba. Amen.

MARYJA - MATKA KOŚCIOŁA

W Dziejach Apostolskich czytamy, że w tym dniu
w Wieczerniku zgromadzili się wszyscy Apostołowie
i "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). Nie bez
powodu Maryja jest tutaj wymieniona z imienia. Pełniła
szczególną rolę, nie tylko ze względu na to, że była matką
Jezusa, ale gdy Apostołowie czekali na spełnienie się
Obietnicy, wiedzieli, że to właśnie Maryja już doświadczyła
mocy Ducha Świętego podczas Zwiastowania. Warto
także zauważyć, że w Litanii Loretańskiej zawarte jest
wezwanie odnoszące się do tego tytułu, a mianowicie
"Matko Kościoła - módl się za nami". Maryja od samego
początku była z Kościołem Chrystusa, który wspierała
i prosiła o Dary Ducha Świętego.



DROGA ŚWIATŁA - ROZWAŻANIA (5)

Damian Zelewski na podstawie www.wroclawm.salezjanie.pl

Barbara Majkowska

 Obraz Maryi znajdujący się w naszym Kościele jest
wzorowany na wizerunku - mozaice przedstawiającym
Matkę Kościoła. Znajduje się on na ścianie Pałacu
Apostolskiego na Placu Św. Piotra w Rzymie. Został
poświęcony przez Jana Pawła II jako podziękowanie za
uratowanie życia podczas zamachu.
 Biskupi w ten sposób uzasadniali ustanowienie w 1971 r.
w Polsce Święta NMP Matki Kościoła: Maryja jest
związana z Chrystusem, a równocześnie z Jego Kościołem.
Związana jest z Kościołem przez swoje Boskie
Macierzyństwo, jest bowiem Matką Boga-Człowieka,
Założyciela Kościoła. Związana jest z Kościołem również
przez to, że Chrystus, umierając oddał Jej odkupioną

ludzkość. Rodzący się na Krzyżu Kościół święty, w swym
niemowlęcym okresie potrzebował Matki. Od razu Ją też
otrzymał: "Oto Matka twoja". Jak Słowo wcielone
potrzebowało Matki, tak i Chrystus, żyjący w Kościele
musi być związany z Matką swego człowieczeństwa. Taka
prawda o Kościele jest dopiero w pełni teologiczna! (...)
Nauka o Maryi została włączona do nauki o Kościele tak
że nie można nawet myśleć o Kościele bez Matki
Kościoła. Kościół Chrystusowy jest zarazem Maryjny.
Dzieje Kościoła są dziejami Boga człowieka i Jego Matki,
pełniących razem każde w swoim zakresie niezbędne
zadanie zbawcze wobec ludzkości.

STACJA XIII: Uczniowie z Maryją oczekują na Ducha
Świętego

 Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
Wtedy wrócili do Jerozolimy (..).
 Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali
w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon
Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,11-14).

 Jezus odchodząc, obiecał uczniom Parakleta
(przywołanego na pomoc) - Ducha Świętego. Wobec
tego, czy wystarczy na Niego bezczynnie czekać? Ucz-
niowie z Maryją trwali na modlitwie. Wierzyli, że jeśli Jezus
coś obiecał to z pewnością warto na to z wiarą oczekiwać.
A czy ty rzeczywiście czekasz na wypełnienie Bożych
obietnic czy może niespecjalnie cię one obchodzą? Jak
przeżyjesz dzień Pięćdziesiątnicy - dzisiejsze święto
Zesłania Ducha Świętego? Czy będzie to dla Ciebie jedno
z wielu świąt w ciągu roku? Tymczasem może to być
świetna okazja do zawezwania Ducha Świętego i otwarcia
się na Jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Czy te owoce są już obecne w twoim życiu?

 Boże, znasz mnie i wiesz czego mi potrzeba. Nie chcesz
zostawić mnie samego. Dlatego obiecujesz mi Swego
Ducha. Daj mi, proszę, głęboką ufność w wypełnienie
Twoich obietnic i gotowość do przyjęcia Twego daru oraz
jego owoców.

STACJA XIV: Zmartwychwstały Jezus posyła Kościołowi
Ducha Świętego

 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia,

które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-4).

 Napełnienie uczniów Duchem Świętym nie było
jednorazowym wydarzeniem. Duch Święty jest obecny
w Kościele i chce nas przemieniać tak jak uczniów. Czy

doświadczasz działania Ducha Świętego? Czy przyzywasz
Go, gdy podejmujesz ważne decyzje? Czy prosisz o Niego
na co dzień - by Cię prowadził i pokazywał najlepszą drogę,
pouczał o tym, czego nie rozumiesz i pomagał kochać Boga
i bliźnich? Czy modlisz się o Ducha Świętego dla Kościoła:
papieża, biskupów, księży, misjonarzy i świeckich?

Proszę Cię, Boże, o nowe wylanie Ducha Świętego. Niech
zstąpi Twój Duch i odnowi oblicze ziemi. Niech odnowi
nasz Kościół. I niech odnowi moje życie.

Zakończenie:

 Kończymy rozważanie Drogi Światła, ale nasze spotkania

ze Zmartwychwstałym Panem trwają przez całe życie.

Prosimy Cię Boże o otwarte oczy i uszy, o wrażliwe

i czujne serca, byśmy zawsze byli gotowi na spotkanie

z Tobą. Daj nam Swego Ducha, który przypomni nam

Twoje słowa, nauczy Twojej miłości i przemieni nasze

życie.



Cieszcie się i radujcie - adhortacja Papieża (2)

Pan wzywa
 Wszystko to jest ważne. Jednak poprzez tę adhortację
chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do
świętości, które Pan kieruje do każdego z nas, o tym
wezwaniu, które kieruje też do ciebie: „Bądźcie świętymi,
bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44; 1P 1,16). Sobór Watykański
powiedział to dobitnie: „Wszyscy wierni, wyposażeni
w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich
sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez
Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej
świętości, jak sam Ojciec jest doskonały”.
 „Każdy na swojej drodze” - mówi Sobór. Nie można się
więc zniechęcać, podziwiając wzory świętości, które
wydają się nieosiągalne. Istnieją świadectwa przydatne,
by nas pobudzić i motywować, ale nie dzięki temu, że
próbujemy je kopiować, gdyż to mogłoby nas jeszcze
oddalić od wyjątkowej i specyficznej drogi, jaką przy-
gotował dla nas Pan. Liczy się to, aby każdy wierny
rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma
najlepszego, to, co najbardziej osobistego Bóg w nim
umieścił, a nie marnował sił, usiłując naśladować coś, co
nie było dla niego pomyślane. Wszyscy jesteśmy powołani,
aby być świadkami, ale istnieje wiele egzystencjalnych
form świadectwa. Istotnie, kiedy wielki mistyk św. Jan od
Krzyża pisał swoją Pieśń duchową, wolał uniknąć zasad
ustalonych dla wszystkich na raz i wyjaśnił, że jego wiersze
zostały napisane, aby „każdy według pragnienia i stanu
swej duszy” się nimi radował. Ponieważ boskie życie
udziela się „jednym w ten sposób, drugim w inny”.
 Wśród różnorodnych form, chcę podkreślić, że także
„geniusz kobiecy” przejawia się w kobiecych stylach
świętości, niezbędnych do odzwierciedlenia świętości
Boga na tym świecie. To właśnie w czasach, kiedy kobiety
były najbardziej wykluczane, Duch Święty pobudził święte,
których urok spowodował nowe dynamiki duchowe
i ważne reformy w Kościele. Możemy wspomnieć św.
Hildegardę z Bingen, św. Brygidę, św. Katarzynę ze Sieny,
św. Teresę z Avila i św. Teresę z Lisieux. Muszę jednak
przypomnieć także wiele nieznanych lub zapomnianych
kobiet, które, każda na swój sposób, podtrzymywały
i przekształcały rodziny i wspólnoty dzięki sile swojego
świadectwa.

 Powinno to pobudzać i zachęcać każdego do oddania
siebie całkowicie, aby wzrastać ku temu wyjątkowemu
i niepowtarzalnemu planowi, jaki odwiecznie miał dla niego
Bóg: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem
cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1, 5).

Także dla ciebie
 Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami,
zakonnikami ani zakonnicami. Często mamy pokusę, aby
sądzić, że świętość jest zarezerwowana tylko dla tych,
którzy mają możliwość oddalenia się od zwykłych zajęć,
aby poświęcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest.
Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc
z miłością i dając swe świadectwo w codziennych
zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Jesteś osobą
konsekrowaną? Bądź świętym, żyjąc radośnie swoim
darem. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym,
kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus
o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wy-
pełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie
braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź
świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa.
Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro
wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.
 Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze
świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga
i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo.
Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego
do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest
owocem Ducha Świętego w twoim życiu. Kiedy od-
czuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś
oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem
biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie
trochę lepszym”. W świętym i składającym się z grze-
szników Kościele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz,
aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go darami ze
Słowem, z sakramentami, sanktuariami, życiem wspólnot,
świadectwem swoich świętych i wielopostaciowym
pięknem, które pochodzi z miłości do Pana „jak oblubienica
strojna w swe klejnoty” (por. Iz 61,10).

ŚWIATŁO SŁOWA

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy obchody
Zmartwychwstania  Chrystusa. Przez osiem niedziel (tzw.
oktawa niedziel) przeżywaliśmy wielkie dzieła Boże,
odbywające się po Zmartwychwstaniu. Pięćdziesiątnica
jest dniem zbierania owoców i rozdawania ich ludziom
z niekończącego się Bożego spichlerza.
 Oto bowiem w kalendarzu żydowskim siedem tygodni po
święcie paschy kończyło się zbieranie jęczmienia,
a zaczynało się zbieranie dojrzałej pszenicy. Przychodzono
wtedy do świątyni i radośnie zbierano się dziękując Bogu
za dary. W tradycji Izraela mówi się również, że Mojżesz
właśnie w tym dniu otrzymał Prawo 10 Przykazań.

 Odczytywane w duchu chrześcijańskim święto mówi
o nowym plonie pszenicy Kościoła, z której utworzy się
chleb do nakarmienia wszystkich narodów. Dodatkowo
dziś otrzymujemy nowe Prawo - prawo miłości, czyli
samego Ducha Świętego.
 W tym ważnym dniu
zebrali się pielgrzymi
żydowscy z całego ów-
czesnego świata i zoba-
czyli nowość Ducha i u-
słyszeli Dobrą Nowinę
i ochrzcili się w Imię

Papież Franciszek



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

INTENCJE MSZALNE

ks. Krystian Wilczyński

Chrystusa. W tym wydarzeniu widać działanie Kościoła
"na zewnątrz". Mówi o tym pierwsze czytanie.
 Drugie czytanie przedstawia działanie Ducha Świętego
w Kościele "do wewnątrz". Oto na podobieństwo ciała
wszyscy tworzymy różne jego części, mamy zaś jednego
Ducha Świętego, który działa na różne sposoby i umacnia
wierzących we wzajemnych posługach miłości. Znakiem
działania Ducha Świętego jest owocowanie. Ci, którzy
wydają owoce Ducha, mają Ducha. Bez Niego, bowiem,
nie mogliby wydawać Jego owoców.
 Ewangelia pokazuje moc Ducha Świętego, która uzdalnia

uczniów Chrystusa do dawania świadectwa. Ten najwię-
kszy Dar od Boga dla Kościoła sprawia w ludziach ruch
ku prawdzie. Duch Święty prowadzi do Chrystusa, który
jest prawdą (por. J 14,6). W miarę rozwoju Kościoła Paraklet
będzie kierował wspólnotę ochrzczonych ku prawdzie.
 Dlatego Duch święty oczyszcza i umacnia Kościół, a przez
jego jedność, na podobieństwo ciała i członków, czyni zeń
narzędzie objawiania się Boga. Nie zapominajmy, że
jesteśmy Kościołem i także przechodzimy przez proces
oczyszczenia dla jedności, a potem posłania.

1. Dzisiaj na sumie uroczystość I Komunii Świętej. Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych codziennie na wieczornej
Mszy Świętej.
2. Serdecznie zapraszamy do naszej niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę, herbatę po Mszach Świętych o godz.
10.00 i 12.00. Niech to będzie czas integracji, rozmów, wspólnego przebywania i budowania więzi między nami.
3. Nabożeństwa Majowe pół godziny przed wieczorną Msza Świętą.
4. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Jest to nasze święto
parafialne, dzień naszego odpustu. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę świętą o godz. 18.30
(pół godziny później, aby umożliwić pracującym udział w tym święcie). Nabożeństwo Majowe o godz. 18.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Po Mszy Świętej wieczornej,
animowanej przez młodzież, adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w czwartek. Rozpoczęcie o 19.15 w kościele.
8. Rezygnujemy ze zbierania po domach ofiar na dekoracje na Boże Ciało. W przyszłą niedzielę przedstawiciele
parafialnych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej, będą zbierać do puszek ofiary na ten cel.
9. Zapraszamy do wyjazdu na spotkanie młodzieży na Polach Lednickich w sobotę, 2 czerwca. Szczegółowe informacje
i zapisy w zakrystii.
10. Zwolniły się 4 miejsca na wakacyjny wyjazd w Pieniny:

Termin: 20-27 sierpnia 2018 r. (8 dni); Miejsce noclegu: Maniowy, dom rekolekcyjny przy parafii św. Mikołaja

Pokoje 2, 3, 4, 5 – osobowe z łazienkami; W czasie wyjazdu zwiedzimy: - Rezerwat Przyrody „Wąwóz Homole”

w Jaworkach, - słynny drewniany kościółek w Dębnie Podhalańskim, - sanktuarium maryjne w Ludźmierzu, - zamek

w Niedzicy, - spływ Dunajcem, - 2-3 wyjścia w góry (Trzy Korony, Sokolica), - Krościenko i inne ciekawe miejsca,

- ogniska, gry i zabawy. Wyżywienie: śniadania z możliwością zabrania kanapek oraz obiadokolacje.

Koszt: Dorośli: 780 zł, Dzieci i młodzież w wieku od 8 lat (rocznik 2010 i starsi, uczący się): 600 zł, dzieci do 7 lat

(rocznik 2011 i młodsi): 380 zł, Schola: 550 zł, Ministranci i lektorzy: 480 zł.
Koszt obejmuje przejazdy dobrym autokarem, noclegi, wyżywienie, wszystkie wstępy. Zapisy u ks. Jana.

Zmarła nasza parafianka Irena Drobaczyńska, l. 87, zam. przy ul. Marynarki Polskiej 138A. Wieczny odpoczynek racz
jej dać Panie…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 21 maja - Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.30- Msza Święta odpustowa

Wtorek, 22 maja - Św. Rity; 7.30 + Stanisława; 18.00 + Kazimierz Pozorski, jego rodzice i rodzeństwo

Środa, 23 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Dominik Zakrzewski w 20. rocznicę śmierci

Czwartek, 24 maja - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 7.30 + Leon, Aniela, rodzeństwo; 18.00 + Stanisława

Piątek, 25 maja; 7.30+ rodzice: Wincenty i Józefa oraz siostra Sabina; 18.00 + Stanisława Komorowska

Sobota, 26 maja - Dzień Matki - Św. Filipa Nereusza; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + Marian Czołnowski w 32. r. śmierci

Niedziela Trójcy Świętej, 27 maja; 8.00 + Stanisława Komorowska; 10.00 + Władysław w 25. rocznicę śmierci oraz Józef i Czesław

12.00 - rocznica I KOMUNII ŚWIĘTEJ; 18.30 + Marian w 11. rocznicę śmierci, +z rodziny


