



Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie 

bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 

zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, 

zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko 

i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych 

i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go 

ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem” (Mt 28,5-7). 

Radosnych, pełnych wiary i nadziei Świąt 
Wielkanocnych. Niech prawda o pustym grobie 
i  życiu wiecznym będzie mocą do codziennych 
zmagań. Niech świadectwo apostołów inspiruje do 
bycia świadkiem Zmartwychwstałego i niesienia 
Światła tam, gdzie panują ciemności. 

ks. Jan i ks. Piotr
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Dużo mówiłaś o słuchaniu Boga. Ktoś jednak może 
powiedzieć, że zadaje Bogu pytania, ale nie słyszy 
żadnej odpowiedzi albo słyszy tylko własne myśli. 
Co wtedy? 
Św. Jan Maria Vianney powiedział takie zdanie, że 
"każda dobra myśl pochodzi od Ducha Świętego". 
Poza tym warto regularnie czytać Słowo Boże, bo 
wykształca się w nas pewna mentalność. Św. Paweł 
pisał, że mamy odnawiać swój umysł, żeby umieć 
rozpoznać jaka jest wola Boża. To tak jak 
z malowaniem mieszkania – czasem trzeba coś 
zmienić, odsunąć wszystkie meble na środek. Jeśli 
chce się rozpoznać wolę Bożą nie można brać wzoru 
z tego świata. Trzeba "załapać język Boga", pa-
miętając, że Jemu bardziej zależy na kontakcie z nami 
niż nam samym. 

Jak mamy głosić Jezusa w naszym życiu. 
Środowisko bywa czasem nieprzychylne wszelkim 
rozmowom na temat wiary… 

Jest taki znany cytat: "Jeśli nie możesz mówić 
o Jezusie to żyj tak, aby inni zaczęli Cię o niego 
pytać". Miałam podobną sytuację w mojej rodzinie – 
nie było szans, żeby niektórym osobom opowiadać 
o Bogu, dlatego postanowiłam „wyglądać na zba-
wioną”. I sami zaczęli mnie pytać: „Co się stało? 
Dlaczego ty właściwie jesteś szczęśliwa? Zakochałaś 
się? Wygrałaś milion?”. Kończyło się to tak, że 
wszystkie ciotki obsiadywały mnie dokoła, a ja gło-
siłam im Jezusa. Może to jest jakiś sposób? Naszym 
problemem jest często to, że deklarujemy, że wierzymy 
w Boga, ale w ogóle po nas nie widać, żeby to 
„działało". Nie reprezentujemy Królestwa Bożego 
tylko jakieś królestwo smutku. Nic dziwnego, że 
nikogo to nie porwie. I nie chodzi tu o sztuczny, 
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głupkowaty uśmiech, tylko, by dać się przemienić 
Bogu, a wtedy moje życie jest naprawdę szczęśliwe 
i pełne pasji. Z takimi ludźmi chce się przebywać. 
Wystarczy jak taki człowiek żyje swoim życiem 
z Bogiem, nie narzuca się, a inni sami zaczynają go 
pytać o Boga. 

A jeśli ktoś w chrześcijaństwie nie jest szczęśliwy? 
Źródłem nieszczęścia dla takich osób jest skupienie 
się na własnym problemie, a nie na Bogu: „Panie, oto 
mój problem, pocelebrujmy go razem”. Nigdy nie 
zdarzyło się, żeby taka postawa przyniosła życie, 
natomiast celebrowanie Boga takie życie zawsze 
przynosi. To nie oznacza, że moje problemy nie są 
ważne, ale kluczem jest, żeby uznać, że jest coś od 
nich ważniejszego. Siostra Bridge McKenna miała 
kiedyś taką wizję, że Pan Jezus chciał przyjść do jej 
namiotu, a ona zdała sobie sprawę, że w namiocie jest 
mnóstwo dziur. Zaczęła pospiesznie je cerować, żeby 
dobrze wypaść przed tym ważnym Gościem i wtedy 
usłyszała jak Jezus mówi do niej: „Bridge, zajmij się 
mną, a ja się zajmę dziurami w Twoim namiocie”. To 
właśnie wtedy chrześcijaństwo nas unieszczęśliwia, 
kiedy zajmujemy się własnymi brakami zamiast 
Bogiem. Ja sama mam mnóstwo braków, ale staram 
się je ignorować. Kiedy wpadłam w depresję, w smu-
tek i w tym doświadczeniu zaczęłam adorować Jezusa 
(a nie siebie!),  zobaczyłam, że to ogromnie wyzwala, 
przemienia. Bo taki jest Jezus, nasz Pan i Bóg. 
Gdyby osoba niewierząca zapytała Cię, czy masz 
100% pewności, że Bóg istnieje – co byś odpo-
wiedziała? 

Mam dwa miliony procent pewności, że Bóg istnieje, 
dlatego, że po prostu Go doświadczam bardzo często 
w moim życiu. Nie w tym sensie, że odczuwam – bo 
odczuwam bardzo rzadko – ale doświadczam. 
Musiałabym być tępa i ślepa, żeby nie widzieć 
znaków Jego działania. Kiedyś ktoś powiedział mi: 
„Jeśli nauczysz się słuchać Boga, będziesz Go 
dostrzegać w każdym aspekcie swojego życia”. I to 
jest prawda, doświadczam tego nawet w bardzo 
prostych, prozaicznych sprawach życia codziennego. 
Konsultuję to z Bogiem, a On mi podpowiada. Jest ze 
mną we wszystkim, co przeżywam. O tym mogę 
mówić, ale moim zadaniem nie jest nikogo prze-
konywać. To Duch Święty przekonuje. 
Czy masz dla nas jakieś rady? Chcesz coś po-
wiedzieć na koniec naszym parafianom? 

Na pewno chciałabym życzyć parafianom, żeby byli 
wdzięczni Bogu za to, że On podtrzymuje ich w is-
tnieniu. Żeby nauczyli się dziękować za każdą chwilę 
życia i za to, że w naszym kraju możemy wyznawać 
w wolności naszą wiarę. Postawa wdzięczności zmie-
nia patrzenie na świat. Poza tym chcę życzyć, abyście 
nie stracili tego, co stało się podczas tygodnia 
misyjnego. A myślę, że wydarzyły się wielkie dzieła, 
doświadczyliśmy wielkich łask. No i w końcu życzę 
tego, żebyście wychowywali kolejne pokolenia w wie-
rze rozumianej nie jako samo chodzenie do kościoła, 
ale jako prawdziwa relacja z Bogiem. 

Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski 
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Pytania o wiarę

„WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO"  
136. Co chce powiedzieć Kościół, gdy wyznaje:„Wierzę 
w Ducha Świętego”?  
Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch 
Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny 
Ojcu i Synowi, i „z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 
uwielbienie i chwałę". Duch został wysłany „do serc 
naszych" (Ga 4,6), abyśmy mogli otrzymać nowe życie 
dzieci Bożych.  
137. Dlaczego posłanie Syna i Ducha Świętego jest 
wspólne i nierozdzielne? 
W niepodzielnej Trójcy Świętej Syn i Duch Święty są 
odrębni, ale nierozdzielni. Od początku aż do końca 
czasów, kiedy Ojciec posyła Syna, posyła zawsze 
swojego Ducha, który nas jednoczy w wierze, abyśmy 
mogli jako przybrani synowie nazywać Boga 
„Ojcem" (Rz 8,15). Duch Święty jest niewidzialny, lecz 
poznajemy Go poprzez Jego działanie, gdy objawia nam  
Syna i kiedy działa w Kościele.  
138. Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? 
„Duch Święty" jest imieniem własnym trzeciej Osoby 
Trójcy Świętej. Jezus nazywa Go jeszcze: Parakletem 
(Pocieszycielem) i Duchem Prawdy. Nowy Testament 
nazywa Go także: Duchem Chrystusa, Pana, Boga, 
Duchem chwały, obietnicy.  
139. Jakie są symbole Ducha Świętego?  
Są liczne: woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa 
ukrzyżowanego i nasyca ochrzczonych; namaszczenie 
olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowa-
nia; ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka; 
obłok - raz ciemny, raz świetlisty - w którym objawia się 
chwała Boża; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar 
Ducha Świętego; gołębica, która zstępuje na Chrystusa 
i spoczywa na Nim podczas chrztu.  
140. Co oznacza, że Duch Święty „mówił przez 
proroków”? 
Przez pojęcie prorocy rozumiemy tych wszystkich, 
których Duch Święty natchnął do mówienia w imieniu 
Boga. Duch Święty sprawia, że proroctwa Starego 
Testamentu w całej pełni wypełniają się w Chrystusie 
i objawia Jego tajemnicę w Nowym Testamencie.  
141. Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu?  
Duch Święty napełnia Jana Chrzciciela, ostatniego 
proroka Starego Testamentu, którego posyła dla 
„przygotowania Panu ludu doskonałego" (Łk 1,17) i o-
głoszenia przyjścia Chrystusa, Syna Bożego; nad którym 
ujrzy Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, 
i który będzie chrzcił Duchem Świętym (por. J 1,33).  
142. Jakie jest działanie Ducha Świętego w Maryi?  

Duch Święty wypełnia w Maryi wszystkie oczekiwania 
i przygotowania Starego Testamentu na przyjście 
Chrystusa. W sposób jedyny i wyjątkowy napełnia Ją 
łaską i sprawia, że Jej dziewictwo staje się płodne, aby 
mogła wydać na świat wcielonego Syna Bożego. Czyni 
Ją Matką „całego Chrystusa", to jest Jezusa Głowy i Ko-
ścioła Jego Ciała. Maryja jest obecna wśród Dwunastu 
w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zapoczątkuje 
„czasy ostateczne" wraz z ukazaniem się Kościoła.  
143. Jaka relacja występuje między Duchem Świętym 
i Jezusem Chrystusem podczas Jego ziemskiej misji? 
Syn Boży od chwili swego Wcielenia jest konsekrowany 
w swoim człowieczeństwie na Chrystusa (Mesjasza) 
przez namaszczenie Duchem Świętym. On Go objawia 
w swoim nauczaniu, wypełniając obietnicę daną ojcom 

i posyła rodzącemu się Kościołowi, „tchnąć” na Apo-
stołów po Zmartwychwstaniu.  
144. Co zdarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?  
Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, w dniu 
Pięćdziesiątnicy, uwielbiony Jezus Chrystus wylewa 
obficie Ducha i objawia Go jako Osobę Boską; w tym 
dniu zostaje w pełni objawiona Trójca Święta. Posłanie 
Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, 
który jest posłany, aby głosić i upowszechniać misterium 
komunii Trójcy Świętej.  
145. Czego dokonuje Duch Święty w Kościele? 
Duch Święty buduje, ożywia i uświęca Kościół: Duch 
Miłości przywraca ochrzczonym utracone przez grzech 
podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, 
uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej. Posyła ich, aby da-
wali świadectwo o Prawdzie Chrystusa i ustala ich 
wzajemne funkcje, aby wszyscy przynosili „owoce 
Ducha" (por. Ga 5,22-23).  
146. Jak działają Chrystus i Duch Święty w sercach 
wiernych?  
Przez sakramenty Chrystus członkom swego Ciała 
udziela Ducha Świętego i łaskę Bożą, które przynoszą 
owoce nowego życia według Ducha. Wreszcie Duch 
Święty jest Nauczycielem modlitwy.  



Podziękowania za przygotowanie Triduum Paschalnego 
w naszej parafii: panom kościelnym, panu organiście, 
scholi muzycznej, nadzwyczajnym szafarzom Komunii 
świętej, liturgicznej służbie ołtarza, sprzątającym 
kościół, robiącym ciemnicę, grób oraz zasłonę krzyża, 
paniom układającym kwiaty, dbającym o porządek 
wokół kościoła oraz przy krzyżu, paniom, które upiekły 
ciasta na agapę, pełniącym służbę adoracyjną przy 
ciemnicy i grobie, wszystkim zaangażowanym w jaki-
kolwiek sposób, serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. 
1. W dzisiejszą Niedzielę Zmartwychwstania Msze 
Święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30. 
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte w 
porządku niedzielnym. Ofiarami na tacę wspieramy 
uczelnie katolickie naszej ojczyzny. 
3. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę przed 
Świętem Bożego Miłosierdzia, które przypada w przy-
szłą niedzielę. Dzisiaj i jutro modlitwa Nowenny po 
sumie parafialnej, a w ciągu tygodnia po wieczornych 
Mszach Świętych.  
4. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-
formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu 
parafialnym. 
5. Próba młodzieży przygotowującej się do bierzmo-
wania w środę o godz. 18.45 w kościele. 

6. Wspólnota młodzieżowa "Ucho igielne" zaprasza na 
wieczorną Eucharystię w czwartek. Po Mszy świętej 
uwielbienie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie 
i spotkanie w domu parafialnym. 
7. Z racji oktawy Uroczystości Zmartwychwstania 
w najbliższy piątek nie ma postu. 
8. W przyszłą niedzielę będzie możliwość nabycia 
nowego numeru biblijnego czasopisma „Galilea”. 

9. Na działalność Caritasu zebraliśmy ze skarbonek 
2020 zł, natomiast na duszpasterstwo młodzieży 
z palemek 930 zł. Bóg zapłać. 
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej 
Mszy Świętej. 

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 w oktawie Wielkanocy, 22 kwietnia 
 8.00 - o zdrowie dla prawnuka i wnuczki 
10.00 - Dorota i Mieczysław z okazji 30-tej rocznicy 
zawarcia sakramentu małżeństwa 
12.00  - Wacław Królik z okazji 90-tych urodzin; + żona Lidia 

18.30 + ks. Andrzej Rakowski 
Wtorek w oktawie Wielkanocy, 23 kwietnia 
  7.30 + Jadwiga, Paweł, Henryk, Hubert Szczodrowscy; 
Magdalena, Paweł, Bogumił Zielińscy 
18.00 + ks. Andrzej Rakowski 
Środa w oktawie Wielkanocy, 24 kwietnia 
  7.30 + ks. Andrzej Rakowski 
18.00 + Józef oraz rodzice z obu stron i krewni 
Czwartek w oktawie Wielkanocy, 25 kwietnia 

   7.30 - wolna intencja 
18.00 + ks. Andrzej Rakowski 
Piątek w oktawie Wielkanocy, 26 kwietnia 
  7.30 + ks. Andrzej Rakowski 
18.00 + Łucja i Jakub 
Sobota w oktawie Wielkanocy, 27 kwietnia 
  7.30 + ks. Andrzej Rakowski 
18.00 + Jerzy 
Niedziela Bożego Miłosierdzia, 28 kwietnia 
  8.00 + ks. Andrzej Rakowski 
10.00 + Alfons Zieliński w 43. rocznicę śmierci 
12.00 + Mariusz Rogowski w 20. rocznicę śmierci, 
Krystyna i Stanisław 
18.30 + Arkadiusz Busłowicz - m-c po śmierci

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE


