TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
29. Niedziela zwykła (MISYJNA), 21 października 2018 roku (nr 131)
Pierwsze czytanie: Iz 53,10-11; Drugie czytanie: Hbr 4,14-16; Ewangelia: Mk 10, 35-45.

Pragnienie wielkości
Przyglądając się rozmowie Jezusa z apostołami,
można odnieść wrażenie, że uczniowie wyczuli szansę
na karierę u boku Mistrza z Nazaretu. Ludzkie kalkulacje (co będą mieli w zamian za pozostawienie
dotychczasowego życia) czy przepychanki w hierarchii
(kto jest ważniejszy, kto i na jakim stołku zasiądzie
w Królestwie) są na to niezbitym dowodem. Chrystus
chce to czym prędzej ukrócić: „Nie tak będzie między
wami” (Mk 10,43). Bracia są równi.
Tych, którzy próbowali się przy Jezusie
jedynie wylansować, nie rozumiejąc przy
tym zbyt wiele z Dobrej Nowiny, którą
głosił, Zbawiciel napominał bardzo
stanowczo. Kreślił przy tym obraz tego,
co znaczy być kimś wielkim: „Lecz kto
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie
sługą waszym” (Mk 10,43). Według logiki Ewangelii
i rządzącego nią przykazania miłości, wielkim jest nie
ten, kto patrzy na innych z góry i nimi pomiata, lecz
ten, w oczach którego każdy człowiek godny jest
najwyższego szacunku, bo nosi w sobie obraz samego

Boga.A jaki jest nasz Bóg? „Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). Skoro
sam Jezus przyszedł, by przed człowiekiem klęknąć
i oddać za niego swoje życie, to ci, którzy szczerze
pragną Go naśladować, nie mają innego wyboru –
droga ku wielkości wiedzie przez pokorę służby
i śmierć dla grzechu.
Dzisiejszą liturgię słowa, jak i całe
przesłanie Ewangelii, można by streścić
w zdaniu: „Wielu ludzi chciało być
bogami, ale tylko jeden Bóg zechciał być
człowiekiem”. Nie naśladujmy wynoszących się. Naśladujmy Chrystusa, który
uniżył się, by nas wynieść pod niebiosa.
„Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie
mógł współczuć naszym słabościom” (Hbr 4,15), ale
takiego, który wiedząc, czym jest kruchość człowieka,
udowodnił, że mimo to jest on zdolny do miłości
wyrażającej się w służbie.
ks. Mateusz Tarczyński

Testament bł. księdza Jerzego Popiełuszki
W piątek, 19 października minęła 34-ta rocznica
męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego

w człowieka Pan Bóg. Stąd w człowieku jest naturalne
dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda,

Popiełuszki. Rozważania różańcowe wygłoszone
w Bydgoszczy były jego ostatnim publicznym

podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością,
a miłość kosztuje – prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd

wystąpieniem, niejako formą testamentu. Oto jego

i prawda musi kosztować”.

fragmenty: „Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam
jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogacanie

Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem

siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej
godności dziecka Bożego”.

ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady

„Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność

Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju”.

Prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością
naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił

„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia,
ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
źródło: www.wiara.pl

"NIE JEST TRUDNO BYĆ DOBRYM,
WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ"
Dzisiejsza niedziela jest ,,Niedzielą Misyjną” rozpoczynającą w Kościele Tydzień Misyjny. Modlimy się
szczególnie za misjonarzy, którzy zostawiają swój kraj
i bliskich, a wyjeżdżają często na drugi koniec świata,
aby innym mówić o Bogu. Przyjrzyjmy się dzisiaj, w tę
Niedzielę Misyjną, historii życia jednego człowieka,
który w ten sposób wypełnił swoje powołanie.
Misjonarzem, który niewątpliwie stał się wzorem do
naśladowania i źródłem inspiracji, jak pięknie żyć, był
ojciec Marian Żelazek. Należał do Zgromadzenia Słowa
Bożego (Societas Verbi Divini, w skrócie SVD),
zwanym popularnie Zakonem Księży
Werbistów. Urodził się niedaleko
Poznania w 1918 roku w wielodzietnej
rodzinie. Po złożeniu pierwszych
ślubów zakonnych został aresztowany
i uwięziony w niemieckim obozie
koncentracyjnym w Dachau. Pomimo
okrucieństwa, którego tam doświadczył,
nie buntował się, nie stał się zgorzkniały, lecz głęboko wierzył w godność każdego
człowieka. Podkreślał, że to właśnie w obozie koncentracyjnym zdecydował, że zostanie misjonarzem:
„Jako kleryk w koncentracyjnym obozie w DachauGusen-Dachau, w ciągu długich niekończących się 5 lat,
kiedy mówiłem sobie: prawie już nie wierzę, że stąd
wyjść mogę, chciałem zawsze, choćby na czworakach,
wyjść z tego grobu obozowego i zostać misjonarzem.
Ile razy jeden z moich kolegów seminaryjnych umarł
w obozie (z grupy 26 zginęło czternastu), biorąc za sobą
do obozowego krematorium niewypełnione pragnienie
zostania kapłanem misjonarzem, stawałem się spadkobiercą i jego powołania”.

Po wojnie ojciec Marian Żelazek ukończył studia
teologiczne w Rzymie, gdzie w 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie wyjechał na misyjną
posługę do Indii. Tam spędził ponad 50 lat swojego
życia. Poświęcił się pracy przede wszystkim wśród
trędowatych, ludzi odrzuconych, na których nikt nie
chciał nawet spojrzeć. Chciał dać im szansę na lepsze
życie, założył schronisko, a później szpital. Jego
życiowym mottem stały się słowa: "Nie jest trudno być
dobrym, wystarczy tylko chcieć”. Był człowiekiem
głębokiej wiary i miłości do ludzi. Chciał umrzeć wśród
potrzebujących, a Pan Bóg spełnił jego
pragnienie. Ojciec Marian Żelazek
zmarł w niedzielę 30 kwietnia 2006 roku, po zakończeniu swoich odwiedzin
w kolonii trędowatych.
To tylko mały fragment opowieści
o ojcu Żelazku. Nie sposób wymienić
wszystkiego, czego dokonał i pokazać
jak pięknie żył. W Indiach mówiono,
że "Ojciec był ponadludzki, był Bożym człowiekiem".
Jednego starszego mężczyznę, zniszczonego przez chorobę trądu, zapytano o najpiękniejszy moment w życiu.
Odpowiedział, że była nim chwila, gdy ojciec Marian
razem z nim napił się herbaty, ponieważ mimo swojej
choroby, poczuł się wtedy znowu człowiekiem.
Warto na koniec wspomnieć, że 11 lutego 2018 roku
w Puri, w Indiach, ogłoszono rozpoczęcie na szczeblu
diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego ojca Żelazka.
A czego my możemy się od niego uczyć? Chyba
najbardziej szacunku oraz miłości do każdego człowieka, jak również pamiętać o tym, że przecież: „Nie jest
trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć...”
Barbara Majkowska

GRUPA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEGO OJCA PIO
„Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”. Tak mawiał ojciec Marian Żelazko, o którym pisała Basia
w powyższym artykule. GRUPA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEGO OJCA PIO działająca w naszej parafii jest
odpowiedzią na te słowa. Chcemy być dobrzy, chcemy pomagać, co więcej, chcemy być święci! Możesz do nas
dołączyć!!!
1. Jeżeli potrzebujesz pomocy - przyjdź na dyżur w środę od 17.00 do 18.00. Już w tym tygodniu dowieziemy
żywność dla tych, którzy się zgłosili. Podjęliśmy również współpracę z apteką „Dom Leków” i będziemy mogli
dofinansować zakup leków dla najbardziej potrzebujących.
2. Jeżeli chcesz działać, to przyjdź na spotkanie Grupy w poniedziałek o 18.50.
3. Jeżeli chcesz wesprzeć, to kup ciasto w naszej niedzielnej kawiarence (możesz również upiec
i przynieść) lub wrzuć ofiarę do skrzynki przy św. Antonim. Zapraszamy! Razem możemy więcej!!!

Zawłaszczanie
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
(Łk 6,36)
Jezus mówi, żeby niczego sobie nie zatrzymywać,
dzielić się wszystkim i z każdym, nie wywyższać się,
nie stawiać siebie na pierwszym miejscu. Nie
zawłaszczać Jego miłości dla siebie, po to, żeby mi się
dobrze wiodło, ale kochać tak, jak On sam miłuje:
wszystkich bez wyjątku, złych tak samo mocno jak
dobrych.
Do kogo Jezus kieruje te słowa? Do tych, „którzy
słuchają”. Którzy podjęli wysiłek dotarcia do Mistrza,
poświęcili czas, by za Nim chodzić, przebywać z Nim
i wsłuchiwać się w Jego słowa. Do tych, którzy Go
słuchają świadomie i dobrowolnie. Bo wcale nie
muszą. Ale skoro już słuchają, to Jego słowa
zapadają głęboko w ich serce, dotykają samej istoty ich
człowieczeństwa i wszystko zmieniają.
Wiara polega na przebywaniu blisko Boga, poszukiwaniu Go, odkrywaniu. Wiara to relacja, pełna
przecudnych dotyków Bożej miłości, ale też trudnych
momentów, czasem na krawędzi zwątpienia. To ciągły
proces powracania do Stwórcy, bardzo dynamiczny,
stale się rozwijający, w takim kierunku, jakiego nie
możemy ani przewidzieć, ani sobie z góry założyć. Ale
kiedy spoglądamy czasem wstecz, to mamy pewność,
że tak właśnie miało być, że dobrą drogą nas Ojciec
prowadzi. Choć może być trudno.
Dlatego tak ważne jest, żeby sobie wiary nie
zawłaszczać. Nie uważać, że ja wszystko wiem
najlepiej, że posiadłem patent na to, jak być dobrym
chrześcijaninem.
„Uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Przyszli wtedy
i zapytali Go: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie
faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie

poszczą?” (Mk 2,18). Można sobie tak zagospodarować religię, że już się nie zauważy, kiedy przyjdzie
do mnie Ten, w Którego wierzę. Moja religia może
stać się tak doskonała i tak dobrze prosperująca, że
już żadnego Boga nie będę potrzebować.
Kiedy Jezus uzdrowił człowieka z uschłą prawą ręką
w szabat, w synagodze, uczeni w Piśmie i faryzeusze
„wpadli w szał” (Łk 6,11). Dlaczego aż tak gwałtownie
zareagowali? Przecież Chrystus „uczynił dobrze”,
„ocalił życie”. Jego oponenci jednak zawłaszczyli
sobie ten szabat i dobrze im z tym było. Nie chcieli
żadnych zmian, żadnego nawrócenia. Nie mieli ochoty
donikąd iść za Jezusem, tylko zostać w tym, co sobie
przywłaszczyli. Cóż to za wiara?
Tymczasem wiara prawdziwa to „niekończąca
się historia”, bo skoro mamy stawać się tacy, jak
Ojciec, miłosierni jak On, to przed nami jeszcze bardzo
dużo pracy. To nawracanie się, by upodabniać się do
Boga, nigdy się nie skończy. Nigdy nie będziemy
w stanie powiedzieć: teraz to już jestem tak miłosierny,
jak sam Ojciec, a nawet bardziej.
Nie chodzi o nasze osiągnięcia, o poczucie dumy
z tego, kim się jest. Ale im bardziej będziemy
się nawracać, tym bardziej będziemy odkrywać, że ten
proces – poszukiwania Boga i odnajdywania Go raz po
raz – jest piękny, jest sensem życia. Im bardziej
będziemy się zagłębiać w miłosierdziu Ojca, tym
pełniejsze będzie nasze szczęście, tym bardziej
będziemy sobą, tym bardziej będziemy odnajdywać
pokój serca.
Koniec końców Jezus mówi: „Bądźcie miłosierni” dla
naszego własnego dobra. Po to, byśmy mogli odnaleźć
Ojca, który jest miłosierny.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

Joanna Czech

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 22 października - Św. Jana Pawła II; 7.30 - dziękczynna za opiekę, zdrowie, łaski z okazji
43. rocznicy sakramentu małżeństwa Władysława i Krystyny, z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny;
18.00 + Alfons Okuniewski
Wtorek, 23 października; 7.30 + rodzice (z okazji rocznicy ślubu); 18.00 + Alfons Okuniewski
Środa, 24 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Stanisław Giemza - intencja od sąsiadów z bloku
Czwartek, 25 października; 7.30 + rodzice: Maria i Franciszek oraz brat Roman; 18.00 + Alfons Okuniewski
Piątek, 26 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 + Stanisław Radosz, rodzice i rodzeństwo z obu stron
Sobota, 27 października; 7.30 + Alfons Okuniewski; 18.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i dalsze błogosławieństwo dla Jana i Haliny z okazji 49. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
Niedziela, 28 października; 8.00 + Alfons Okuniewski; 10.00 + Tadeusz; 12.00 + Jerzy Czarnecki w 3. rocznicę
śmierci; 18.30 + Genowefa oraz rodzice z obu stron

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zapraszamy do naszej kawiarenki na pyszne ciasto i kawę w niedzielę o 11.00 i 13.00. Dochód
ze sprzedaży ciast przeznaczony będzie na parafialny „Caritas”.
2. Nabożeństwo różańcowe codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Dzieci
zapraszamy na różaniec we wtorek i piątek o 17.00.
3. Grupę charytatywną św. Ojca Pio i tych, którzy chcą dołączyć, zapraszamy na spotkanie
w poniedziałek o 18.50.
4. Spotkanie wspólnoty „Wieczernik” we wtorek o 19.00.
5. Tych, którzy potrzebują różnego rodzaju pomocy prosimy o zgłaszanie się do domu
parafialnego w środę od godziny 17.00 do 18.00, w czasie dyżuru Grupy charytatywnej. Więcej
na ten temat na str. 2.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy Świętej.
7. Spotkanie młodzieży w czwartek o 19.15.
8. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkanie w piątek o 18.45.
9. Czwartą różę i innych parafian prosimy o posprzątanie kościoła w sobotę o godzinie 8.00.
10. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia w minioną niedzielę zebraliśmy 1420 zł. Bóg zapłać w imieniu
stypendystów tej fundacji.
11. Wypominki jednorazowa i roczne można składać w zakrystii i biurze parafialnym. Kartki na
wypominki są wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła.

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

