TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Niedziela Dobrego Pasterza - 22 kwietnia 2018 roku (nr 117)
Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12; Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2; Ewangelia: J 10, 11-18.

Parafialny wyjazd w Pieniny i Gorce
dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin
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 (więcej o ośrodku znajdziemy na stronie internetowej)
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.

"WYBÓR DROGI POWOŁANIA TO WYBÓR DROGI DO SZCZĘŚCIA"
wywiad z ks. dr. Krzysztofem Kinowskim - rektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego
Szczęść Boże! Dzisiejszy dzień to Niedziela Dobrego
Pasterza. Dlatego na początku chcielibyśmy zapytać,
co wynika dla nas z prawdy, że Jezus jest Dobrym
Pasterzem?
Chrystus jako Dobry Pasterz troszczy się o każdego
człowieka. Misja Pana Jezusa nie skończyła się wraz
z Jego Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem, ale
została przekazana apostołom. Misja Jezusa dalej
trwa - w misji Kościoła.
Czego w takim razie kapłan powinien uczyć
się od Jezusa - Dobrego Pasterza?
Wszystkiego (śmiech). Chrześcijanin to ten, który
ma być drugim Chrystusem, bo to wyraża to właśnie
określenie. Tak samo ksiądz ma być pasterzem na wzór
Jezusa - Pasterza. Tak jak On ukazuje troskę o drugiego
człowieka, w taki sam sposób ksiądz ma realizować swoją
misje i powołanie, być drugim Dobrym Pasterzem.
A jak według Księdza Rektora należy formować
kleryków, aby w przyszłości oni stali się Dobrymi
Pasterzami?
Formacja seminaryjna jest wielowymiarowa i dotyczy
różnych aspektów. Dotyczy sfery ludzkiej i intelektualnej
(mówimy tu o studiach wyższych, o teologii). To jest
również formacja duchowa (kierownictwo duchowe,
sakramenty, spowiedź), czwarty wymiar to formacja

pastoralna - duszpasterska. Wydaje się, że dopiero wtedy,
gdy te cztery aspekty będą ze sobą dobrze zintegrowane,
możemy powiedzieć, że mamy szansę na dobrego księdza,
który będzie przede wszystkim dobrym człowiekiem oraz
chrześcijaninem, a następnie dobrym teologiem, osobą
duchowną (i duchową) oraz oczywiście pasterzem dusz czyli duszpasterzem.
Jakie, według Księdza Rektora, są cechy
dobrego kapłana?
Znów, spójrzmy na Pana Jezusa. Jaki On jest?
Jest pełen miłosierdzia, jest tym, który przygarnia,
a nie odpycha. On umie napomnieć, stawia
wymagania, naucza w prawdzie, nie potępia, ale
mówi "idź i od tej pory już nie grzesz". Nie unika kontaktu
z grzesznikami, lecz nie po to, by stać się jak oni, ale by
przemienić ich sposób myślenia na Swój sposób. Nie ma
innej drogi do tego, by stać się dobrym pasterzem, jak
naśladowanie we wszystkim Jezusa, Dobrego Pasterza.
Mówi się, że Niedziela Dobrego Pasterza to dzień
"szczególnej modlitwy za powołania".
Szczerze mówiąc, nie lubię określeń typu "szczególne dni
modlitw za powołania", bo to redukuje i ogranicza nasze
działania tylko do tego jednego dnia. Musimy być świadomi,
że troska o powołania jest zadaniem, które Pan Bóg
powierzył całemu Kościołowi, nie tylko hierarchom,

biskupowi, rektorowi seminarium, czy proboszczowi
parafii. Jest to zadanie każdego wierzącego, które i troską
jego serca powinno być to, aby powołania w Kościele się
rozwijały. Zachęcam do codziennej modlitwy w tej intencji,
bo taki będziemy mieli Kościół, jaki sobie wymodlimy,
i takich będziemy mieli księży, jakich sobie wymodlimy.
Jeżeli mówimy o jakimś spadku powołań, to być może
jednym z wielu powodów jest to, że nie modlimy się tak
intensywnie za powołanych i o powołania.
Czym zatem, według Księdza Rektora, jest
powołanie i jak je właściwie rozeznać?
Nie ma żadnego matematycznego wzoru, jakim można
opisać powołanie, a tym bardziej jakim można by je
zweryfikować. Św. Jan Paweł II określił powołanie dwoma
słowami: "dar i tajemnica". Jest to bardzo zwięzła definicja,
ale pokazująca głębię tej rzeczywistości, jaką jest powołanie
do kapłaństwa. Żaden powołany nie jest autorem tego daru,
tylko w pewnym momencie życia rozpoznaje, że został
nim obdarzony przez Boga, a to przynagla go do podjęcia
konkretnej decyzji pójścia za Jezusem. To zawsze odbywa
się w jakiejś tajemnicy, bo przecież człowiek jest świadomy
swojej niegodności wobec wielkości powołania do
kapłaństwa. Także droga powołania każdego księdza jest
inna. Każdy odczytuje je w innym kontekście, momencie,
poprzez inne znaki. Kluczem prawidłowego rozpoznania
tego daru wydaje się być osobista relacja z Chrystusem.
Jeżeli ktoś całe swoje życie opiera na Jezusie jak na skale
i słyszy w swoim sercu ponaglenie, aby Jemu służyć, to
nie powinien się opierać, lecz znaleźć w sobie odwagę,
żeby odczytać to wezwanie w kluczu wiary i pójść za nim.
Wybór drogi powołania kapłańskiego to przecież wybór
drogi do szczęścia.
Czy powołanie można zmarnować?
Ależ oczywiście, że tak! Dar Boży "nosimy w glinianych
naczyniach" i zwyczajnie może być tak, że ktoś otrzyma
dar powołania, ale nie stanie na wysokości zadania i nie
sprosta temu wezwaniu.

fot. Daniel Budziński

Jeżeli z różnych przyczyn nie pójdziemy drogą, która
byłaby dla nas najlepsza, to czy nie otrzymujemy
w zamian innego powołania?
Owszem, ale nie zmienia to faktu, że zmarnowaliśmy to
pierwsze. Prawda jest taka, że Pan Bóg jest miłością,
a nie zawistnym sędzią, który szuka później odwetu. Jeżeli
człowiek odrzuca dar powołania kapłańskiego, może
znaleźć drogę do Pana Boga, a także drogę do szczęścia
w inny sposób. Nie będzie jednak już to samo szczęście.
Pierwotny plan Boga wydaje się być tym najlepszym
planem. To jest to życie w obfitości, które Pan Bóg nam
obiecuje.
Czy my też, jako ludzie świeccy, możemy być
w jakimś sensie pasterzami?
Musimy tu rozróżnić dwa rodzaje pasterzowania. Jedno
to pasterzowanie szczególne, hierarchiczne, do którego
zostali wezwani apostołowie. Kontynuatorami tego
pasterzowania są wszyscy następcy apostołów - biskupi
i księża. Natomiast jest także inny rodzaj pasterzowania,
a jego dowody możemy odnaleźć już w Piśmie Świętym,
w Dziejach Apostolskich. Na kartach tej księgi czytamy,
że na czele wspólnot stali nie tylko pasterze hierarchiczni,
ale także inne osoby, liderzy świeccy, którzy wspierali ich
działania Wydaje się, że jest to powszechne powołanie
każdego chrześcijanina, aby wspierać działania pasterzy
hierarchicznych, a także by samym sobą - swoim
świadectwem - pokazywać Chrystusa i przyprowadzać
innych do Chrystusa. W takim sensie każdy z nas może
stać się pasterzem, choć będzie to inny wymiar
pasterzowania.
Obraz owiec i pasterza może jednak skłaniać
wiernych świeckich do bierności. Niektórzy mogą
uważać, że troska o Kościół należy do pasterza i to
on powinien się wszystkim martwić.
Taka interpretacja jest zupełnie sprzeczna z obrazem
biblijnym. Owszem, pasterz jest tym, który bierze na
ramiona owieczkę i ją niesie, ale tylko wtedy,
kiedy ona sama pójść nie może. Normalnym
zadaniem pasterza jest wskazanie drogi, ale
i owce mają swoje zadania. Kościół nie jest
wspólnotą składającą się z samych pasterzy.
Należy go traktować jako całość i nie można
oddzielać kapłanów od powierzonego im
ludu. Można powiedzieć, że w niektórych
aspektach również wspólnota prowadzi
swojego pasterza, skłania go do poszukiwania innych dróg. Zatem interakcja
pomiędzy pasterzem a owcami powinna
odbywać się w obu kierunkach.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali:
Barbara Majkowska i Damian Zelewski

ŚWIATŁO SŁOWA
Czwarta Niedziela Wielkanocna jest zwana Niedzielą
Dobrego Pasterza. Jest to dzień szczególnej modlitwy za
pasterzy Kościoła i za tych, którzy się do tego zadania
przygotowują. Jednakże słowo Boże skierowane jest do
każdego wiernego. Tej niedzieli Duch Święty zwraca nam
uwagę na naszą chrześcijańską tożsamość. Piotr Apostoł
napełniony Duchem Świętym przypomina nam o najwyższym imieniu Jezus, w którym jedynie jest nasze
zbawienie - nasz ratunek i wolność. Przyjmując CHRZEST
stajemy się CHRZEŚCIJANAMI, a więc zrośnięci
CHRYSTUSEM, który jest doskonałym obrazem Ojca
(por. Kol 1,15). To powód do naszej największej radości.
Mamy być zawsze świadomi tej godności dzieci Bożych.
O tym przypomina św. Jan: Ojciec, który kocha Syna
miłością jedyną w swoim rodzaju, zupełnie inną niż nasza

ludzka miłość - doskonałą, pełną, boską - przez to, że
jesteśmy CHRZEŚCIJANAMI (gr. christianoi) uważa nas
w Chrystusie za swoje przybrane dzieci (por. Ef 1,4n)
i chce kochać nas tak samo, jak kocha Jezusa. To zupełnie
nieprawdopodobne i nie do pojęcia! A na dodatek, żeby
jeszcze tego było za mało, św. Jan dodaje, że dziećmi
Bożymi jesteśmy teraz, ale będziemy kimś "więcej", kiedy
staniemy się do Niego podobni (w pewnym sensie tacy
jak On). Tę prawdę opisał św. Paweł: "Czyż nie wiecie,
że będziemy sądzili także aniołów?" (1 Kor 6,3). Któż może
sądzić jeśli nie sam Bóg? Czy mamy mieć władzę boską?...
Tak! Aż do tego stopnia. Skoro jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi (książętami i księżniczkami Króla Niebios),
to z całą władzą "rodziny Królewskiej" będziemy wykonywać Boże dzieła nad poddanymi Królowi stworzeniami.
Człowiek uwielbiony w chwale Nieba będzie sądził
aniołów. Tego właśnie argumentu, u samego początku
dziejów, nie chciał przyjąć szatan i upadłe anioły.
Na tej drodze ku chwale nie jesteśmy sami. Idzie
przed nami Jezus - Dobry Pasterz. Prowadzi nas
w Kościele, żebyśmy nie popadli w pychę. Pamiętajmy, "jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana" (2 Kor 5,6). Chwała
nieba będzie dopiero w niebie, ale jej przedsmak mamy
już tu na ziemi w Eucharystii.
ks. Krystian Wilczyński

DROGA ŚWIATŁA - ROZWAŻANIA (1)
Wyruszamy w tę Drogę Światła, by rozważać spotkania
Zmartwychwstałego Pana z uczniami.
Prosimy Cię Boże, pomóż nam odnaleźć w tych
spotkaniach naukę dla siebie.
STACJA I: Jezus tryumfuje nad śmiercią
Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro kobiety
weszły do grobu, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy
wobec tego były bezradne nagle stanęło przed nimi
dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Rzekli do nich:
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma
Go tutaj; zmartwychwstał (Łk 24,2-6).
Święta Wielkanocne już dawno minęły. Ale czy trwa
w nas radość ze Zmartwychwstania Jezusa?
Może rozpłynęła się w codziennych troskach wobec
których stoimy bezradni jak owe niewiasty? Popatrz więc
znów na pusty grób. Zobacz aniołów. Posłuchaj co mówią.
Czy nie jest to radosna wiadomość? Czy nie warto jej
powtarzać sobie i innym? Jezus zmartwychwstał, a to
znaczy, że ŻYJE - także i w tej chwili, gdy czytasz te
słowa.
Boże, proszę niech Dobra Nowina o zmartwychwstaniu
Jezusa brzmi zawsze w moim sercu. Niech będzie źródłem
nieustannej radości, szczególnie wtedy gdy sam czuję się
bezradny.

STACJA II: Uczniowie przybywają do pustego grobu
Wszedł Piotr do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył (J 20,6-8).
Uczniowi to wystarczyło, żeby uwierzyć. Dlaczego? Bo
wcześniej wsłuchiwał się w słowa Jezusa. Ufał Mu. Zajrzyj
do wnętrza pustego grobu razem z uczniem. Wejdź tam z
Piotrem. Zobacz leżące płótna. I chustę - leżącą oddzielnie.
Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi zaufać Tobie - do końca.
STACJA III: Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii
Magdalenie
Maria Magdalena płakała nad grobem. (...) Zabrano
Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy to
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale
nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto,
czemu płaczesz? Kogo szukasz? (J 20,11-18).
Czy płakałeś kiedyś z tęsknoty za Jezusem? Czy tak Go
kochasz, aby zapłakać, gdy wydaje Ci się, że Go straciłeś?
Spójrz - płacz Magdaleny sprawił, że Jezus pokazał się jej,
żeby ją pocieszyć. Ale też nie mogę skupiać się na swoim

bólu. Jeśli zatrzasnę się w sobie, to mogę przegapić tę
chwilę gdy Pan mnie zapyta: czemu płaczesz? Mogę Go
nie rozpoznać, gdy mnie zawoła po imieniu.

Boże, rozpal moje serce tęsknotą za Tobą, bo niespokojne
będzie serce moje, póki nie spotka Ciebie.
Pomóż mi usłyszeć jak wypowiadasz moje imię i daj mi
czujne serce bym umiał Cię rozpoznać.
źródło: http://www.wroclawm.salezjanie.pl/droga-swiatla

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 23 kwietnia - Świętego Wojciecha; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 + Tadeusz w 4. rocznicę śmierci,
Marianna, rodzice i rodzeństwo z obu stron
Wtorek, 24 kwietnia; 7.30 + rodzice: Leon i Stanisława Gębala; bracia: Kazimierz, Hieronim, Stanisław, Leon; mąż
Jerzy; ks. Eugeniusz, Szczepan, teściowie: Piotr i Maria Strzedzińscy; zmarli kapłani; 18.00+ Ginter Jurczyk
Środa, 25 kwietnia - Świętego Marka; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 - dziękczynna za udaną operację i otrzymane
łaski
Czwartek, 26 kwietnia; 7.30 - błagalna do Opatrzności Bożej o dobrego dyrektora i kierownika;
18.00 + Ginter Jurczyk
Piątek, 27 kwietnia; 7.30 + Ginter Jurczyk; 18.00 - błagalna do Opatrzności Bożej o dobrego dyrektora i kierownika
Sobota, 28 kwietnia; 7.30 + Edyta, Kazimierz, Jan, Stanisława, Tadeusz; 18.00 + Ginter Jurczyk
5. Niedziela Wielkanocy, 29 kwietnia; 8.00 + Monika Szmytka w rocznicę śmierci, Stanisław, Marian;
10.00 + Roman Grzybowski w 1. rocznicę śmierci; 12.00 + Ginter Jurczyk;
18.30 + mąż Alfons w 42. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron i rodzeństwo

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Akcja Pola Nadziei, czyli zbiórka na hospicja, odbywa się dzisiaj na Pomorzu, również przy naszym kościele.
Za pomoc w przeprowadzeniu akcji dziękujemy opiekunom i wolontariuszom
z Koła Caritas przy Szkole nr 69.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. W poniedziałek przypada w liturgii uroczystość św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski i naszej diecezji, a w środę św. Marka, ewangelisty.
4. Druga część konferencji "Wizja duszpasterska naszej parafii" odbędzie się we wtorek 24 kwietnia o godz. 19.00
w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich członków parafialnych grup: Rady Duszpasterskiej
i Ekonomicznej, Żywego Różańca, Semper Fidelis, Wieczernika, Ucha Igielnego, Grupy Biblijnej, Różańca Rodziców
za Dzieci, Scholi Młodzieżowej, szafarzy i lektorów oraz wszystkich parafian.
5. Spotkanie KSM Semper Fidelis w środę o 18.45 na plebanii.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty "Ucho Igielne" w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w czwartek o godz. 19.00 na plebanii. Zachęcamy do włączenia się w tę
nową parafialna grupę.
9. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na spotkanie z zaproszonymi gośćmi w piątek od godz.
18.30 do 21.00.
10. Wyjazd pielgrzymów do Chorwacji w piątek. Spotykamy się o godz. 6.30 na Mszy świętej, a po niej pakowanie
i odjazd. Zachęcamy parafian do modlitwy za pielgrzymów.
11. Organizujemy parafialny wyjazd w Pieniny i Gorce w dniach 20-27 sierpnia. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych,
całe rodziny. Szczegóły na str. 1. Zapisy u księdza Jana.
12. Otworzyliśmy drzwi naszego kościoła - oszklony przedsionek od strony NFZ. Od poniedziałku do soboty w godz.
8.00 - 18.00 można przyjść w wolnej chwili na prywatną modlitwę. Jest wystawiony klęcznik, również krzesła. Serdecznie
zachęcamy do modlitwy.
13. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 3952 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
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

