TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

6. Niedziela Wielkanocna - 21 maja 2017 roku (nr 80)
I czytanie Dz 8, 5-8. 14-17; II czytanie: 1 P 3, 15-18; Ewangelia: J 14, 15-21.
Dziś w naszej parafii UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Przyjmie Ją dwudziestka
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!
Nie wiesz jakimi słowami modlić się po Komunii
świętej? Czujesz, że nie jesteś w stanie dobrać odpowiednich 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

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.

FATIMA - TRZECIE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ
13 LIPCA 1917 r.
13 lipca 1917 r. to był trzeci raz, jak dzieci z Fatimy
- Łucja, Franciszek i Hiacynta zobaczyły Matkę Bożą, która
niezmiennie prosiła, aby przychodziły w to samo miejsce
i nie zapominały o modlitwie różańcowej, dzięki której
można wyprosić wiele łask. Łucja bardzo chciała, aby "Pani
w białej sukni" wyjawiła kim jest i uczyniła cud, aby
przychodzący w to miejsce uwierzyli, że wszystko dzieje
się naprawdę.
Z tymi wydarzeniami w Fatimie kojarzą się tak zwane
"trzy tajemnice fatimskie". Pierwsza z nich dotyczyła wizji
piekła. Maryja nie zawahała się dzieciom go pokazać.
Łucja relacjonowała to, co zobaczyli w ten sposób: "Blask
zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze
ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak

przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle, czarne
lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze,
wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych
wraz z kłębami dymu buchającymi na wszystkie strony,
podobne do rozpryskujących się w wielkich pożarach iskier,
chwiejne i lekkie. Wszystko to pośród jęków i wycia
z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz
grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi i ohydnymi
kształtami zwierząt, strasznymi, nieznanymi, lecz przezroczystymi jak czarne rozżarzone węgle". Dzieci były
przerażone tym widokiem. Matka Boża pokazała im to
wszystko, aby jeszcze dobitniej ostrzec ludzkość przed
istnieniem piekła. Chciała, aby dzieci przekazały światu
jej zatroskanie spowodowane bezbożnością i demoralizacją

ludzi. Przekonywała, że jeżeli ludzkość się nie nawróci,
nastąpi straszliwa kara, ponieważ świat odszedł od Boga,
nie uznaje wartości i zasad moralnych. Prosiła
ludzkość o nawrócenie i pokutę, aby zapobiec
karom, jakie Bóg przygotował dla grzesznego
świata. Maryja pocieszała, że ratunkiem jest
Jej Niepokalane Serce. Wyjaśniła, że: "Bóg
chce rozpowszechnić na świecie nabożeń-

stwo do mego Niepokalanego Serca, a jeśli to się zrobi, to
wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój
na świecie". Matka Boża odniosła się także kolejny raz do
modlitwy różańcowej. Poprosiła także dzieci, aby po każdej
tajemnicy wypowiadały znane nam słowa: "O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
Barbara Majkowska

SŁOWA OBIETNICY (9):
Wielu z nas nieobce jest doświadczenie strachu lub lęku.
Ten pierwszy jest bardziej konkretny (możemy np. bać się
trudnej rozmowy albo bać się osoby, która nam grozi), ten
drugi może być bardziej nieokreślony (stany lękowe,
niejasny lęk o przyszłość). I jeden i drugi stan nie są dla
nas czymś korzystnym - potrafią odebrać pokój i radość,
sprawiają, że nie możemy się cieszyć życiem w obfitości.
Jeśli przeżywasz tego typu doświadczenie to właśnie do
Ciebie Bóg przychodzi z kojącym słowem obietnicy: "Nie
bój się!".
Tuż po ucieczce Izraelitów z Egiptu, zwątpili oni w to,
że słusznie uczynili - bali się śmierci z ręki ścigających ich
Egipcjan. Wówczas Mojżesz rzekł im: "Nie bójcie się!
Pozostańcie (…), a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie
zgotuje nam dzisiaj". Zaraz po tym cały lud doświadczył
cudu rozstąpienia się Morza Czerwonego. Do Mojżesza
(a potem do Jozuego) zaś Bóg powiedział: "Bądź mężny
i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój
idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci". Tu z kolei otuchy
dodaje pewność Bożej obecności.
Powołując Gedeona, Pan rzekł: "Idź z tą siłą, jaką
posiadasz", a następnie "Nie bój się niczego! Nie umrzesz".
Dając zadanie Bóg zatem również zapewnia, że nie musimy
się niczego bać - do sprostania zadaniu wystarczy to, co
już posiadamy.
Źródłem lęku może też być grzech. Tak samo było za
czasów Samuela, gdy lud obciążony licznymi winami prosił
proroka o modlitwę. Ten rzekł: "Nie bójcie się! Wprawdzie
dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie jednak
Pana, lecz służcie Mu z całego serca". Nie musimy się
bać, jeśli okazujemy szczerą skruchę i oczekujemy na Boże
przebaczenie.
Również prorok Eliasz powiedział do ubogiej wdowy, która
była przerażona wizją śmierci głodowej: "Nie bój się! Dzban
mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż
do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię". I tak też
się stało. Nie musimy zatem się bać nawet w pozornie
beznadziejnych sytuacjach, jeśli Pan obiecuje nam swoją

NIE BÓJ SIĘ

pomoc.
Archanioł Rafał zapewniał starszego Tobiasza, że pomoże
jego synowi odbyć daleką podróż. Mówił: "Wybiorę się
z nim w drogę. Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy i zdrowi
powrócimy do ciebie".
W Księdze Izajasza, Bóg mówi z kolei: “Albowiem Ja
Pan, twój Bóg, ująłem twą prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj
się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku
Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam”.
Zachwyca czułość, z jaką Stwórca zwraca się do swego
stworzenia. Podobne słowa będziemy mogli odnaleźć
później u Jezusa: "Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało
się Ojcu wa-szemu dać wam królestwo".
Podobne słowa: "Nie bój się!", Pan kieruje jeszcze m.in.
do Jeremiasza, Ezechiela i Daniela, a w Nowym Testamencie: do Zachariasza (przy zwiastowaniu narodzin Jana
Chrzciciela), Maryi (przy Zwiastowaniu narodzin Jezusa),
Józefa (aby nie bał się wziąć do siebie brzemiennej Maryi),
pasterzy w Betlejem, uczniów (będących w panice podczas
burzy na jeziorze i przestraszonych na widok Pana
kroczącego po jeziorze), przełożonego synagogi (po śmierci
córki, którą następnie Jezus wskrzesił), niewiast (po
Zmartwychwstaniu Jezusa), czy Pawła (gdy burza uniemożliwiła mu podróż okrętem).
Jak zatem widać, omawiana obietnica pojawia się
w Piśmie Świętym bardzo wiele razy i w bardzo różnych
kontekstach. Wniosek z tego jest następujący - nie musimy
się bać ani skomplikowanych sytuacji ani trudnych zadań,
jeśli tylko uwierzymy, że Jezus nas przez to wszystko
przeprowadzi. Lekarstwem na strach jest też miłość, bo
jak pisze św. Jan w swoim liście: "doskonała miłość usuwa
lęk". Warto jednak na koniec zaznaczyć również inne słowa
Chrystusa: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę
i ciało może zatracić w piekle". Nie chodzi oczywiście
o paniczny strach, ale o świadomość, że jedynym co może
nam naprawdę zaszkodzić jest śmiertelny grzech i brak
Damian Zelewski
nawrócenia.

We wtorek, 30 maja będziemy świętować w naszej parafii sakrament
bierzmowania. Piętnastu młodych ludzi otrzyma dary Ducha Świętego
poprzez posługę biskupa Zbigniewa Zielińskiego. W intencji bierzmowanych
będziemy modlić się codziennie po Mszy św. wieczornej nowenną do Ducha
Świętego. Dołączcie, prosimy, naszych młodych parafian również do
swoich codziennych modlitw. Przyjdź Duchu Święty!

JAK CZYTAĆ SKRÓTY W PIŚMIE ŚWIĘTYM?
Podczas Tygodnia Biblijnego mogliśmy zabrać ze sobą karteczki, na których zostały zapisane sygnatury z Pisma Świętego.
Przy podawaniu odnośników do fragmentów zawsze towarzyszy temu pewien schemat, np. Rdz 1,24-25 czy 1 Kor 2,1.
Najpierw jest umieszczany skrót Księgi (np. Rdz, 1 Kor), następnie numer rozdziału (np. 1), a na końcu numery
konkretnych wersów (np. 24-25). Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich skrótowych nazw Ksiąg Starego i Nowego
Testamentu i kilka przykładów odczytanych sygnatur.
"Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do
ST - STARY TESTAMENT
twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie,
Rdz Ks. Rodzaju
Prz Ks. Przysłów
którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego
Wj Ks. Wyjścia
Koh Ks. Koheleta
królowanie. On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę tron jego
Kpł Ks. Kapłańska
Pnp Pieśń nad Pieśniami
na wieki".
Lb Ks. Liczb
Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powt. Prawa Syr Mądrość Syracha
NT - NOWY TESTAMENT
Joz Ks. Jozuego
Iz
Ks. Izajasza
Mt Ew. św. Mateusza
1Tm 1 List do Tymoteusza
Sdz Ks. Sędziów
Jr
Ks. Jeremiasza
M k Ew. św. Marka
2Tm 2 List do Tymoteusza
Rt Ks. Rut
Lm Lamentacje
Łk
Ew.
św.
Łukasza
Tt
List do Tytusa
1 Sm 1 Ks. Samuela
Ba Ks. Barucha
J
Ew. św. Jana
Flm List do Filemona
2 Sm 2 Ks. Samuela
Ez Ks. Ezechiela
Dz Dzieje Apostolskie
Hbr List do Hebrajczyków
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
Rz
List
do
Rzymian
J k List św. Jakuba
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1Kor
1
List
do
Koryntian
1P 1 List św. Piotra
1 Krn 1 Ks. Kronik
Jl
Ks. Joela
2 Kor 2 List do Koryntian
2P 2 List św. Piotra
2 Krn 2 Ks. Kronik
Am Ks. Amosa
Ga List do Galatów
1J 1 List św. Jana
Ezd Ks. Ezdrasza
Ab Ks. Abdiasza
Ef
List
do
Efezjan
2J 2 List św. Jana
N e Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Flp List do Filipian
3J 3 List św. Jana
Tb Ks. Tobiasza
Mi Ks. Micheasza
Kol List do Kolosan
Jud List św. Judy
Jdt Ks. Judyty
Na Ks. Nahuma
1Tes
1
L.
do
Tesaloniczan
Ap Apokalipsa św. Jana
Est Ks. Estery
Ha Ks. Habakuka
2Tes 2 L. do Tesaloniczan
1 Mch 1 Ks. Machab.
So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska
Ag Ks. Aggeusza
PRZYKŁADY:
Hi Ks. Hioba
Za Ks. Zachariasza
J 10,14-15
Ps Ks. Psalmów
Ml Ks. Malachiasza
J - Ewangelia według Św. Jana
PRZYKŁADY:
Rdz 1,31
Rdz - Księga Rodzaju
1 - Rozdział pierwszy
31 - Werset numer 31
"I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było
bardzo dobre".
1 Krn 17,11-12
1 Krn - Pierwsza Księga Kronik
17 - Rozdział siedemnasty
11-12 - Wersety od numeru 11 do 12

10 - Rozdział dziesiąty
14-15 - Wersety numer 14-15
"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
Życie moje oddaję za owce".
1 Kor 13,13
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
13 - Rozdział trzynasty
13 - Werset numer 13
"Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich
zaś największa jest miłość".

Poniżej prezentujemy fragment strony z Pisma Świętego wraz z objaśnieniami.

Barbara Majkowska

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 22 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kazimierza - z okazji
80-tych urodzin oraz całej rodziny
Wtorek, 23 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Dominik Zakrzewski w 19. rocznicę śmierci
Środa, 24 maja - Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych; 7.30 - wolna intencja; 18.00 +Bolesław
i Ewa oraz rodzeństwo, mąż Gerard, +z rodziny Nowaków
Czwartek, 25 maja; 7.30 + Kazimierz, Stanisław, Józef, Henryka, Tadeusz; 18.00 + Zofia i Edmund Gajewscy oraz
ich córki: Teresa, Halina i wnuk Adrian
Piątek, 26 maja - Świętego Filipa Nereusza; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego
Różańca
Sobota, 27 maja; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Roman Grzybowski oraz Natalia i Stanisław Utnik
Niedziela, 28 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; 8.00 + Marian Mielewski w 10. rocznicę śmierci
oraz +z rodziny; 10.00 - w intencji ks. Mirosława Łukasiewicza z okazji 25. rocznicy święceń (dziękczynno-błagalna);
12.00 + Zdzisław w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice: Marianna i Jan, Janina i Franciszek; 18.30 + Władysław
w 24. rocznicę śmierci i Rozalia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj na sumie uroczystość I Komunii świętej. Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych codziennie na wieczornej
Mszy świętej.
2. Dzisiaj młodzież rozpoczyna nowennę przed przyjęciem sakramentu bierzmowania, które będzie miało miejsce
we wtorek, 30 maja. Prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych parafian. W poniedziałek zapraszamy na
nowennę i spotkanie rodziców młodzieży.
3. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o 18.00, a w ciągu tygodnia o 17.30. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych,
całe rodziny na tę piękną modlitwę.
4. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym.
6. Wieczorna Msza św. w czwartek oraz adoracja Najświętszego Sakramentu będzie animowana przez wspólnotę
"Ucho Igielne".
7. Modlitewną nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego będziemy przeżywać od piątku w ramach
nabożeństwa majowego.
8. Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 28 maja
o godz. 15.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Gomółki. W kolejne trzy dni spotkania rekolekcyjne
o godz. 19.00.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy Świętej.
Już po raz ósmy mamy zaszczyt zaprosić Was na Forum Młodzi i Miłość! Forum to wydarzenie, które porusza
się w zagadnieniach z zakresu budowania relacji międzyludzkich. Majowe Forum 2017 zogniskowane będzie wokół
tematu szans i zagrożeń seksualności. Dowiemy się m.in. czym jest nasza seksualność, gdzie jest jej główna wartość
i jak żyć, żeby móc się nią cieszyć.
Miejscem naszego spotkania, podobnie jak na ostatnim Forum, będzie
Sala VIP - Atom Club, znajdująca się na Stadionie Energa Gdańsk!
Naszym ekspertem będzie Lech Dokowicz - polski reżyser, scenarzysta
i producent filmowy, dokumentalista. Podczas 8. Forum będziemy mogli
także posłuchać występu znanego muzyka Piotra Kowalczyka znanego
także jako TAU. Nasz gość specjalny jest polskim raperem, wokalistą,
beatboxerem i producentem muzycznym. Oprócz zagrania koncertu
Tau będzie także mówił do nas. O czym? Przekonajcie się sami…

Środa 24 maja, godzina 17:30,
Stadion Energa Gdańsk, wstęp WOLNY!
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

