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TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
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     Niedziela, 20 października 2019 roku (nr 170) - rocznica poświęcenia naszego kościoła 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Gdy Karol Wojtyła został wybrany papieżem, podczas 
swojego pierwszego publicznego wystąpienia 
powiedział: „Najdostojniejsi Kardynałowie już 
powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z da-
lekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego 
przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. 
Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go 
w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i w duchu całko-
wi tego zaufan ia Jego 
Matce, Najświętszej Maryi 
Pannie. (...) Przedstawiam 
się wam wszystkim dzisiaj, 
by wyznać naszą wspólną 
wiarę, naszą nadzieję, naszą 
ufność pokładaną w Matce 
Chrystusa i Kościoła z po-
mocą Pana Boga i z po-
mocą ludzi”.  
Jak widać, w tych pier-
wszych słowach skierowa-
nych do ludzi zebranych na 
Placu św. Piotra nie zapom-
niał o Matce Bożej. Cały 
świat poznał wtedy także 
dewizę Totus Tuus („Cały 
Twój”), która stała się 
wezwaniem do ofiarowania 
siebie samego opiece Maryi. 
Przykładów Maryjności 
w pontyfikacie Jana Pawła 
jest bardzo wiele. Papież 
zapoczątkował w Rzymie 
zwyczaj publicznego odmawiania różańca w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Ojciec Święty zawsze 
czuwał modlitewnie przed świętem Matki Kościoła 
w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego i 8 
grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi. 
W każdym z kazań i przemówień Jana Pawła II 
znajdziemy choć jedną wzmiankę o Maryi. Jan Paweł 
II przybywał także do sanktuariów poświęconych 

Matce Bożej, a w 1987 roku ogłosił Rok Maryjny. 
W Lourdes z kolei zapowiedział rozpoczęcie „adwentu 
trzeciego tysiąclecia naszej ery” od obchodów 
dwutysięcznej rocznicy narodzin Maryi. Wtedy 
ukazała się również encyklika „Redemptoris 
Mater” („Matka Odkupiciela”) poświęcona Matce 
Bożej, w której papież odniósł się do zbliżającego się 
nowego tysiąclecia tymi słowami: „Kiedy Kościół 

wraz z całą ludzkością przy-
bliża się do granicy tysiącleci 
(...) zwraca się zarazem do 
Odkupiciela i Jego Matki z wo-
łaniem: „wspomóż”! Kościół 
widzi bowiem (...) Błogosła-
wioną Bogarodzicę w zbaw-
czej tajemnicy Chrystusa i w 
swojej własnej tajemnicy; 
widzi Ją głęboko zakorzenioną 
w dziejach. ludzkości, w od-
wiecznym powołaniu człowie-
ka, wedle tych opatrznościo-
wych przeznaczeń, jakie Bóg 
odwiecznie z nim związał; 
widzi Ją po macierzyńsku 
o b e c n ą i u c z e s t n i c z ą c ą  
w licznych i złożonych spra-
wach, których pełne jest 
dzisiaj życie jednostek, rodzin 
i narodów; widzi Ją jako 
Wspomożycielkę ludu chrześ-
cijańskiego w nieustannej 
walce dobra ze złem, aby nie 

upaść, a w razie upadku, aby 
powstać.  
Ojciec Święty zawierzał Maryi swoje troski i cier-
pienia, a różaniec odmawiał każdego dnia, kiedy tylko 
mógł. Wiedział, jak wielką rolę w naszym życiu odgry-
wa Matka Boża i że jest naszą orędowniczką.  
W przyszłym tygodniu przyjrzymy się wydarzeniom 
z 13 maja 1981 roku, gdy Jan Paweł II szczególnie 
doświadczył Maryjnej opieki… 

Barbara Majkowska



Maryjna wędrówka po Gdańsku, cz. 2

Przejdźmy do kościoła św. Mikołaja stojącego 
w od leg łośc i dwus tu met rów od kośc io ła 
św. Katarzyny. Kiedy wchodzimy do środka (daj Boże, 
że wkrótce będzie to ponownie możliwe), wpadamy 
w sam środek maryjnego kultu dominikańskiego - 
patrzymy na ikonę Matki Bożej Zwycięskiej. Przed 
majestatycznym ale też ciepłym wizerunkiem Matki 
z Jezusem nogi zginają się odruchowo, a usta szepczą 
siedem pozdrowień Najświętszej Maryi Panny:  
Tyś ze Lwowa przywieziona, Matko w cudownym 
obrazie, Co nas wspierasz w każdym razie. Maryjo, 
bądź pozdrowiona! 
Zdrowaś Maryjo… Jak byłaś niegdyś uczczona 
anielskim pozdrowieniem, tak dziś od nas 
z uwielbieniem: Maryjo, bądź pozdrowiona!  
Zdrowaś Maryjo… Czciła Cię Polska 
Korona, dziś Cię czczą wszelkie 
narody za rozlicznych łask dowody. 
Maryjo bądź pozdrowiona!  
Zdrowaś Maryjo… Ty jak Syna nas do 
łona tulisz w każdym utrapieniu, 
Nieprzebrany Łask Strumieniu. 
Maryjo bądź pozdrowiona!  
Zdrowaś Maryjo… Tyś nadzieja, Tyś 
obrona, Ty się wstawiasz za Twym 
ludem, Ty nauczasz wiernych cudem. 
Maryjo, bądź pozdrowiona!  
Zdrowaś Maryjo… Matko cudami 
wsławiona, Ucieczko nasza jedyna! Co 
za nami błagasz Syna, Maryjo, bądź 
pozdrowiona!  
Zdrowaś Maryja… Matko, nim śmierć nas pokona, 
idziemy do Twego tronu; a w ostatniej chwili skonu: 
Maryjo, bądź pozdrowiona! Zdrowaś Maryjo… 
Modląc się przed cudowną ikoną Matki Bożej 
Zwycięskiej, czujemy pewność, że nie odejdziemy 
niepocieszeni.   
Legenda głosi, że obraz namalował św. Łukasz, 
a wizerunek przekazał dominikanom książę halicki 
Lew. Zgodnie z rzeczywistością dominikanie zamówili 
ikonę. Obraz znajdował się we Lwowie w kościele 
Bożego Ciała. 
Kolejny wizerunek Matki Bożej czeka na nas 
w kościele św. Piotra i Pawła. To Matka Boża 
Łaskawa. Również kresowy obraz ze Stanisławowa 
(dzisiaj to Iwano-Frankowsk na Ukrainie) . 
W ówczesnym Stanisławowie mieszkali Polacy, 
Ormianie, Rusini, Niemcy, Żydzi. Obraz jest wierną 
kopią jasnogórskiego obrazu, tylko bez dwóch 

charakterystycznych rys na twarzy. Namalowany z ini-
cjatywy ormiańskiej gminy do jej pierwszej drewnianej 
świątyni. W 1724 r. wg kroniki kościoła sta-
nisławowskiego na obrazie pojawiły się łzy, co 
przyciągało wielu pielgrzymów. Papież Pius VI nadał 
kościołowi stanisławowskiemu przywilej odpustu 
zupełnego. Obraz został wywieziony ze Stanisławowa 
przez ks. Kazimierza Filipiaka, ostatniego proboszcza 
parafii, zaraz po zakończeniu wojny w 1946 r., kiedy 
przyszedł nowy czas, w którym zabrakło miejsca dla 
wiary w Boga. W 1958 roku obraz znalazł swoje stałe 
miejsce w Gdańsku. W 2007 r. wizerunek Matki Bożej 
umieszczono w ołtarzu głównym kościoła św. Piotra 
i Pawła.  
Trzy wspomniane wizerunki maryjne stanowią piękne 

świadectwo nierozerwalnego splotu 
kultu maryjnego z historią naszego 
kraju. Z dalekich Kresów Wschodnich  
dotarły do leciwego Dantiscum, miasta 
gościnnego, gdzie znalazły schro-
nienie i gdzie się zakorzeniły. Są jak 
przybysz z bagażem doświadczeń 
i własną tajemnicą. 
Kolej teraz, w naszej wędrówce, na 
Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. To tam stajemy przed 
najstarszym lokalnym wizerunkiem 
Matki Bożej. Figura Pięknej Madonny 
towarzyszy mieszkańcom od roku 
1420, czyli już prawie okrągłe sześć 
stuleci. Jej postać wraz z trzymanym 

na ręku Dzieciątkiem zachwyca artyzmem, przyciąga 
wyjątkowym spojrzeniem, przepełnionym spokojem 
i radością.      
Wyjątkowa jedność dwóch osób. Autor tej rzeźby nie 
jest znany. Przez niego została wykonana również 
Pieta, która znajduje się blisko bocznego wejścia do 
bazyliki. 
We wszystkich wyżej przedstawionych miejscach 
toczy się zwyczajne ludzkie życie, nie brakuje 
ogromnego smutku, traumy, która nie potrafi omijać 
nawet najmłodszych. Czy świadomość, że tak blisko 
znajduje się miłe każdemu wierzącemu sercu 
macierzyńskie spojrzenie, nie budzi wyjątkowych 
emocji? Czy nie przyciąga cierpliwym oczekiwaniem 
każdego?  
Mieszkamy w wyjątkowym mieście. Maryjnym 
mieście. 

Teresa Andrzejak

Zapraszamy na modlitwę różańcową do naszego kościoła w tygodniu o 17.30,  
a w niedziele o 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o 17.00.



SAKRAMENT EUCHARYSTII  
282. Jak jest obecny Jezus w Eucharystii? 
Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób 
wyjątkowy i nieporównany. Jest w niej obecny 
prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem 
i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. Jest w niej obecny 
w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami 
eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus: Bóg 
i człowiek.  
283. Co oznacza przeistoczenie? 
Przeistoczenie oznacza przemianę całej substancji chleba 
w substancję Ciała Chrystusa i całej substancji wina 
w substancję Jego Krwi. Ta przemiana dokonuje się 
w modlitwie eucharystycznej przez skuteczność słowa 
Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Charakter 
widzialny chleba i wina, to jest „postacie eucharysty-
czne” pozostają niezmienne.  
284. Czy łamanie chleba dzieli Chrystusa? 
Łamanie chleba nie dzieli Chrystusa: On jest obecny cały 
w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząsteczce.  
285. Jak długo trwa obecność eucharystyczna 
Chrystusa? 
Eucharystyczna obecność Chrystusa trwa dopóty, dopóki 
trwają postacie eucharystyczne.  
286. Jaki rodzaj kultu należy się sakramentowi 
Eucharystii?  
Sakramentowi Eucharystii należy się kult uwielbienia, 
który przysługuje tylko Bogu, nie tylko podczas 
obrzędów Mszy Świętej, ale i poza nią. Kościół z naj-
większą starannością przechowuje konsekrowane Hostie, 
zanosi je chorym i innym osobom nie mogącym 
uczestniczyć we Mszy Świętej, wystawia je do 
publicznej adoracji wiernych, obnosi w procesjach i za-
chęca do nawiedzania i adoracji Najświętszego 
Sakramentu przechowywanego w tabernakulum.  
287. Dlaczego Eucharystia jest Ucztą Paschalną? 
Eucharystia jest Ucztą Paschalną, ponieważ Chrystus, 
urzeczywistniając w sposób sakramentalny swoją 
Paschę, daje nam swoje Ciało i swoją Krew, ofiarowane 
jako pokarm i napój, i w swojej Ofierze jednoczy nas 
z sobą i między nami.  
288. Co oznacza ołtarz? 
Ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, 
obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równo-
cześnie jako ofiara złożona (ołtarz ofiary) i jako niebieski 
pokarm, który nam się udziela (ołtarz stół Pana).  
289. Kiedy Kościół zobowiązuje do uczestnictwa we 
Mszy Świętej? 
Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia we 
Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, i zaleca 
uczestniczyć także w inne dni.  

290. Kiedy należy przyjmować Komunię świętą? 
Kościół zaleca wiernym, którzy uczestniczą we Mszy 
Świętej, aby przyjmowali z należną dyspozycją także 
Komunię świętą, zobowiązując ich do tego przynajmniej 
raz w roku, w okresie wielkanocnym.  
291. Co jest wymagane do przyjęcia Komunii świętej? 
Kto chce przyjąć Komunię świętą, powinien być w pełni 
włączony w Kościół i znajdować się w stanie łaski, to 
jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma 
świadomość, że popełnił grzech ciężki, powinien przed 
przyjęciem Komunii świętej przystąpić do sakramentu 
pojednania. Ważne jest też skupienie i modlitwa, 
zachowanie ustanowionego przez Kościół postu i po-
stawa zewnętrzna (gesty, ubranie), będąca wyrazem 
szacunku dla Chrystusa.  

292. Jakie są owoce Komunii świętej? 
Komunia świę ta pog łębia nasze zjednoczenie 
z Chrystusem i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia 
życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, 
i ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacniając nas w mi-
łości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od 
przyszłych grzechów śmiertelnych.  
293. Kiedy można udzielać Komunii świętej innym 
chrześcijanom? 
Szafarze katoliccy mogą udzielić Komunii świętej 
wiernym Kościołów wschodnich, nie będącym w pełnej 
jedności z Kościołem katolickim, gdy dobrowolnie sami 
o nią proszą i są odpowiednio przygotowani do jej 
przyjęcia.  
Członkom innych wspólnot kościelnych szafarze 
katoliccy mogą udzielić godnie Komunii świętej wtedy, 
gdy zachodzi jakaś poważna konieczność i dobrowolnie 
sami o nią proszą, są należycie przygotowani i wyznają 
wiarę katolicką w stosunku do tego sakramentu.  
294. Dlaczego Eucharystia jest „zadatkiem przyszłej 
chwały”?  
Ponieważ Eucharystia napełnia nas obfitym błogosła-
wieństwem nieba i łaską, podtrzymuje nasze siły 
w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia 
wiecznego i już teraz jednoczy nasz Chrystusem sie-
dzącym po prawicy Ojca, z Kościołem niebieskim, ze 
świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi.  
W Eucharystii łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nie-
śmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz 
żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (św. Ignacy Antiocheński).  

Pytania o wiarę



Poniedziałek, 21 października - bł. Jakuba Strzemię 
  7.30 + Krystyna Kokosza 
18.00 + Krzysztof - intencja od Teresy z rodziną 
Wtorek, 22 października - św. Jana Pawła II 
  7.30 + Krystyna Kokosza 
18.00 + Stefania Formela 
Środa, 23 października 
  7.30 + Krystyna Kokosza 
18.00 + z rodziny Bystrych i Grześkowiaków 
Czwartek, 24 października 
   7.30 + Krystyna Kokosza 
18.00 + Władysław Pykacz; rodzice i bracia 

Piątek, 25 października 
  7.30 + Krystyna Kokosza 
18.00 - w intencji Krystyny i Władysława z okazji 44. 
rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa  
Sobota, 26 października 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Krystyna Kokosza 
Niedziela, 27 października 
  8.00 - w pewne intencji  
10.00 + Krystyna Kokosza 
12.00 + Jan Kiełkucki w 9. rocznicę śmierci oraz 
+rodzice z obu stron 
18.30 + żona Genowefa w 4. rocznicę śmierci, rodzice

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


1. Dzisiaj przypada 6. rocznica konsekracji naszego 
kościoła. Dziękujemy Panu Bogu i modlimy się za 
wszystkich budowniczych i ofiarodawców, którzy 
przyczynili się do powstania tej świątyni. Dzisiaj 
o godzinie 18.00 w tych intencjach odmówimy 
różaniec. Zapraszamy! 
2. Dorosłych i młodzież zapraszamy na spotkania 
z Pismem Świętym, które, co dwa tygodnie, będą się 
odbywać w wyremontowanym domu parafialnym. 
Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 21 października, 
o godzinie 18.45. W tym roku będziemy omawiać 
Ewangelię według świętego Jana.  
3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę 
o 18.00, a w tygodniu o 17.30. Dzieci zapraszamy we 
wtorek i piątek, o godz. 17.00. 
4. We wtorek będziemy obchodzić wspomnienie 
świętego Jana Pawła II.  
5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie we 
wtorek, o godz. 19.00. 

6. Potrzebujących pomocy prosimy o zgłoszenie się do 
Wspólnoty Charytatywnej świętego Ojca Pio 
działającej w naszej parafii w środę, od godziny 17.00 
do 18.00. 
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, po 
Mszy Świętej wieczornej. 
8. W czasie Dnia Papieskiego zebraliśmy 1590 zł., 
które przekazaliśmy na fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. W imieniu stypendystów tej fundacji 
serdecznie dziękujemy.  
9. Prosimy o przynoszenie do zakrystii wypominków 
za zmarłych. 
10. Trzecią Różę Różańcową i innych parafian 
prosimy o posprzątanie kościoła w sobotę o 8.00. 
W minionym tygodniu zmarli: śp. Maria Cieszyńska, 
lat 70 z ul. Chwaszczyńskiej oraz Franciszek 
Podkówka, lat 73 i Józefa Czubacka, lat 74 z ulicy 
Reja. Polećmy ich miłosiernemu Bogu.


