TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 22. maja 2016 roku (nr 43)
I czytanie Prz 8, 22-31; II czytanie: Rz 5, 1-5; Ewangelia: J 16, 12-15.

Kto spożywa moje Ciało,
ma życie wieczne! Te słowa
Jezusa towarzyszą nam
bardzo mocno w ostatnim
czasie. Najpierw radości
spotkania z Jezusem doświadczyły dzieci, które
w minioną niedzielę przyjęły
I Komunię Świętą. Następnie - w dniu odpustu
parafialnego - radowaliśmy
się wraz z Maryją, która
zachęca by uczynić wszystko, co Jezus powie. A teraz czekamy na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, gdzie prawdę o zbawieniu,
które otrzymujemy przez Chrystusa ogłosimy na ulicach naszej parafii. Nie sposób pominąć zesłania Ducha Świętego,
którego doświadczy nasza młodzież w czasie sakramentu bierzmowania w najbliższą środę. Przygotujmy nasze ulice,
domy a nade wszystko serca, abyśmy mogli przyjąć łaski, którymi dobry Bóg chce nas obdarować w tym czasie.

Światło Słowa - NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Bardzo modne są telewizyjne programy, w których
przedstawia się akcję, a następnie przecina się ją
wywiadami z bohaterami mówiącymi o swoich
przeżyciach. Zwykle dotyczą wykonywania jakichś zadań
lub zespołowych rozgrywek. Pozwala to na wniknięcie
w sposób myślenia biorących w nich udział, na
zaprzyjaźnienie się z bohaterami, na przypatrzenie się
wewnętrznym zmaganiom, itp. Dzisiejsza Liturgia słowa
pozwala nam doświadczyć czegoś podobnego.
Każde czytanie przestawia jakąś relację wewnątrz Trójcy

Świętej. Tak jakby Osoby Boskie udzielały nam wywiadu.
Pierwsze czytanie mówi o mądrości Bożej. Czytać je
można jako mowę Ducha Świętego, Stworzyciela.
Opowiada On o sobie, jak kocha Ojca, jaki był Jego udział
w stwarzaniu i jak wyglądała Jego aktywność.
Psalm responsoryjny jest jakby powrotem "do akcji".
Słyszymy w nim hymn uwielbienia, który Duch Święty
wyśpiewuje Ojcu: patrzy On na stworzenie i na jego
cudowność, a wszystko przez pryzmat Jezusa Chrystusa
- Syna Człowieczego. Dlatego stworzenie jest piękne

i dobre, bo nosi w sobie kod stwórczy, którego wzorem
(matrycą) jest Wcielone Słowo Boga - Jezus Chrystus.
Św. Paweł poucza z perspektywy stworzenia, że my cali,
przez chrzest jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Wiara
w Boga-Człowieka jest naszym usprawiedliwieniem
z grzechów. W Nim otrzymujemy każdą łaskę. W Nim
jesteśmy bezpieczni podczas ucisków. Ponieważ Syn kocha
Ojca tak bardzo, i kocha Jego wolę zbawienia ludzi tak
bardzo, że życie poświęcił, abyśmy z Nim żyli w niebie.
Tak silna i intensywna miłość jest
możliwa tylko "w jedności Ducha
Świętego". A odkąd mamy Go w sobie,
mamy też dostęp do pokładów tej samej
miłości. Bogu dziękujemy za Jego Syna
i za to, co dla nas zrobił. Uwielbiamy
Trójcę w Duchu Świętym.
Natomiast Ewangelia odsłania nam
relację pomiędzy Osobami Boskimi,
o której opowiada Jezus. Ojciec i Syn
są jedno: pragną jednego, kochają tak
samo, są dla siebie w sposób pełny, mają
to samo tchnienie (hebr. ruah-Duch).
Ojciec umieścił w Synu to, co sam ma
w sobie; a Syn nazywa to swoim i tym
samym, co w sobie ma Ojciec. Duch Święty będzie z tego
czerpał - bo może, bo jest równy Ojcu i Synowi - i rozdawał
tym, którzy są w Nim ochrzczeni. [Czy macie problem,
żeby to pojąć?... Jeśli tak, to znaczy, że jest dobrze.
Tajemnica Trójcy Świętej nie jest łatwa do pojęcia

i w ogóle nie jest możliwa do całkowitego zrozumienia].
Pewnymi są ścisłe relacje miłości pomiędzy Ojcem
a Synem i Duchem; Synem a Ojcem i Duchem; Duchem
a Ojcem i Synem. My sami, jako ludzie, możemy w ten
wir miłości wejść, dzięki ludzkiej naturze Jezusa:
wszczepieni w Chrystusa, stanowimy z Nim jedno i tylko
dzięki temu możemy "załapać się" do boskiej wspólnoty
Osób: "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący; w jedności Ducha
Świętego, wszelka cześć i chwała, przez
wszystkie wieki wieków" - oto pełnia,
do której dąży wszystko, co istnieje.
Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań w naszym życiu codziennym,
aby pieśń Ducha Świętego z Księgi
Przysłów i z Psalmu 8, była prawdziwa
także o nas. Bądźmy otwarci na Ducha
Świętego. To znaczy poznawajmy Go
po owocach (miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie,
Ga 5,22n). Każdy z nas jest powołany,
do bycia jak ogród z tymi właśnie
owocami. Dlatego chwasty i szkodniki,
które zagłuszają owocowanie Ducha, należy namierzyć
i zniszczyć. Może dokonać tego Boski Ogrodnik, o którym
myślała Maria Magdalena (por. J 20,15). Nieśmy Bogu
naręcza pełne owoców Ducha Świętego. Niższych celów
sobie nie stawiajmy.
ks. Krystian Wilczyński

Grzech wieczny

Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego [Mk 3, 28-29]

Te mrożące krew w żyłach słowa, Jezus wypowiada po
uzdrowieniu człowieka opętanego, a kieruje je do faryzeuszy, którzy będąc świadkami cudu uzdrowienia
zarzucają Chrystusowi, że złe duchy wypędza mocą
szatana. Słowo "zbluźnił" ma tutaj głęboki wymiar religijny,
jest ściśle związane z grzechem przeciwko samemu Bogu.
Katechizm wylicza sześć grzechów przeciwko Duchowi
Świętemu, świadczących o wyjątkowej zatwardziałości
grzeszników:
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego,
2. Rozpaczać albo wątpić w łaskę Boża,
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
4. Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia;
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu zaczyna pojawiać
się od chwili kiedy człowiek uważa się za mądrzejszego
od Boga. Trwa w grzechu, gdyż uważa, że i tak Bóg
przyjdzie kiedyś ze swoim miłosierdziem, własne nawrócenie odkłada zawsze "na jutro". Zazdrości innym
Bożych łask, uważając za niesprawiedliwe to, że sam tych

łask nie dostępuje.
Ktoś pomyśli, że wymienione wyżej grzechy go nie dotyczą. Czy na pewno? Gdy popełniamy grzech ciężki z przeświadczeniem, że pójdziemy do spowiedzi - grzeszymy
przeciwko Duchowi Świętemu. Gdy wątpimy, że ktoś inny
może się nawrócić, gdy uważamy, że Bóg nie jest
sprawiedliwy, bo innym się powodzi
lepiej niż mi to grzeszymy przeciwko
Duchowi Świętemu. Gdy działamy
wyłącznie w oparciu o własne plany
lekceważąc Boże zamysły względem
nas - grzeszymy przeciwko Duchowi
Świętemu. Wreszcie gdy odkładamy
sakrament pokuty dla własnej wygody, żeby trwać
w grzechu, który sprawia nam przyjemność - grzeszymy
przeciwko Duchowi Świętemu.
Jeżeli człowiek trwa długo w sytuacji, o której wie,
że jest zła i wcale tego nie żałuje to będzie mu bardzo
ciężko wyrwać się z tej konkretnej sytuacji i z grzechu
przeciwko Duchowi Świętemu. Z czasem ten człowiek
tak przylgnie do grzechu iż przestanie sobie nawet zadawać

pytanie: "Czy ja grzeszę?"; stanie się zamknięty na Boga,
zamknięty na zbawienie. Z takiej drogi, jak uczy Kościół,
powrót jest tak trudny, że wręcz niemożliwy. Pozostaje
tylko wieczne potępienie, dlatego Jezus wzywa nas do
czujności abyśmy nie wpadli w "spiralę" grzechu
wiecznego. A nie wpadniemy w nią, gdy wciąż będziemy
walczyć z naszymi słabościami, gdy ani na chwilę nie
pozwolimy aby grzech w nas się zadomowił, gdy często
będziemy korzystali z sakramentu pokuty obiecując

poprawę i rzeczywiście się o nią starali.
Jeżeli w naszym otoczeniu, wśród naszych bliskich widzimy
kogoś kto żyje w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu
pozostaje nam modlitwa, żarliwamodlitwa o nawrócenie tej
osoby. W niebie nie ma przecież większej radości od tej
gdy zatwar-działy grzesznik się nawraca. Nie zapominajmy
także o własnej, codziennej modlitwie do Ducha Świętego.
"Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź, Światło odwieczne"
Janusz Szwoch

Czy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu zostaną odpuszczone?
Kiedy faryzeusze widzieli cuda Jezusa i twierdzili, że wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy Jezus powiedział: "Każdy
grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli
ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu,
nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym" (Mt 12,31n).
Zgodnie z tradycją Kościoła rozumie się taki grzech nie tyle jako konkretny czyn, ale jako postawę zamknięcia na Boże
działanie. Człowiek trwający w takim grzechu sam sobie zamyka drogę zbawienia, nie dając Bogu możliwości działania
w swoim życiu.
Kościół wykształcił sześć postaw, których częścią wspólną jest to uporczywe i dobrowolne trwanie
w grzechu. Zostały one wyliczone w artykule na sąsiedniej stronie. Tym, który nas przekonuje o grzechu (por. J 16,7n)
jest właśnie Duch Święty - Duch Prawdy. Z tego względu św. Jan napisze w swoim liście: "Jeśli mówimy, że nie mamy
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1 J 1,8), a całe dzieło odkupienia przez Jezusa pozbawione
jest sensu. Odpuszczenie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu polega na uznaniu swojej grzeszności, szczerym nawróceniu i skorzystanie z łaski Bożego Miłosierdzia. Warto więc przemyśleć we własnym sumieniu czy przypadkiem nie ma
takiego grzechu, przy którym chętnie trwam. Należy pamiętać, że długotrwały stan grzechu zagłusza sumienie i powoduje
"zanik poczucia grzechu", czyli przyzwyczajenie i oswojenie. Dlatego sumienie powinno podlegać kryterium prawdy
ks. Krystian Wilczyński
Ewangelii nauczanej w duchu Chrystusa.

NIE CZAS TERAZ WSTYDZIĆ SIĘ EWANGELII
ŚDM W STANACH ZJEDNOCZONYCH
DENVER (1993)

W 1993 roku, gdy wielu młodych ludzi marzyło o dostatnim
życiu za oceanem, papież zaprosił młodzież z całego świata
na kolejne Światowe Dni Młodzieży do Stanów
Zjednoczonych, a dokładnie do miasta znajdującego się
w centrum tego kraju, a mianowicie do Denver. Hasłem
przewodnim spotkania stały się słowa z Ewangelii Św. Jana:
,,Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je
w obfitości". To w tym miejscu Jan Paweł II przypomniał,
że najważniejsza jest wierność Jezusowi, bo nie
żadne dobra materialne, a tylko On może uczynić
życie szczęśliwym. Ojciec Święty odniósł się
także do aktualnych problemów, z którymi borykał
się wtedy świat, doświadczający przemian
politycznych i społecznych. To spotkanie
przyczyniło się między innymi do zapoczątkowania Ruchu Czystych Serc, głoszącego,
że "Prawdziwa Miłość Czeka", a także wpisanie w struktury Światowych Dni Młodzieży nabożeństwa Drogi
Krzyżowej. Podczas spotkania papież zachęcał do działania
i dodawał otuchy młodym ludziom tymi słowami: Nie bójcie
się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby
jak apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz
wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach.
Podczas ŚDM nie mogło zabraknąć chwil wyciszenia

i skupienia. Papież przewodniczył modlitewnemu czuwaniu
i jak zawsze nie przeszedł obojętnie wobec ukazanych
problemów młodych ludzi. Papież do nich wszystkich
odniósł się tymi słowami: Pośród wszystkich sprzeczności
życia szukamy jego prawdziwego sensu. Zdumiewamy się
i zapytujemy: dlaczego? Dlaczego tu jestem? Po co żyję?
Co powinienem czynić? /.../ Zrezygnować ze stawiania
sobie pytań znaczy wyrzec się wielkiej przygody, jaką jest
poszukiwanie prawdy o życiu. Dialog papieża
z ponad 650 tysiącami młodych ludzi trwał cały
wieczór. Przeplatały go piosenki religijne
i świadectwa, na które młodzież odpowiedziała
śpiewem modlitwy błagalnej przed obrazem
Matki Bożej Nowego Adwentu, przywiezionej
specjalnie na tę okazję z katedry z Denver.
Podczas spotkania papież apelował do młodych,
aby w ich sercach zamiast lęku miejsce zajęła prawdziwa
chrześcijańska odwaga.
Nie da się ukryć, że wszystkie pokrzepiające słowa Jana
Pawła II odbiły się szerokim echem na pięciu kontynentach.
Ojciec Święty swoimi słowami dodał ludziom odwagi
i okazał zrozumienie. Zwrócił uwagę na bardzo istotne
problemy, których doświadczają nie tylko katolicy, ale
wszyscy bez względu na wyznawany światopogląd, kulturę
Barbara Majkowska
i religię.

Życie daje Bóg - rodzice je tylko przekazują. I dlatego, że w przekazywaniu
daru życia stoją tak blisko Boga, właśnie im: ojcu i matce należy się ogromny
szacunek. Oni są naprawdę "pierwsi po Bogu". "Czcij ojca swego i matkę swoją". Nie powiedział "kochaj", ale właśnie
"czcij". Bo nakaz "kochaj" rodzi się z potrzeby serca i odruchu dziecięcej bezradności. I to jest piękne, i znaczy bardzo
dużo - dlatego, że miłość jest z Boga, a Bóg jest miłością. Aby jednak ta miłość - dziecka do rodziców
- wyróżniała się spośród wielu rodzajów miłości, dany został nakaz: "Czcij!" Kochaj ojca i matkę! Kochaj - ale miłością
pełną czci. Taka miłość i taka cześć jest jedyna.

Dzień Matki

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 22 maja 2016 r. - Uroczystość Najświętszej Trójcy; 8.00 + Marian Mielewski w 9. r. śm.; 10.00 + Dominik Zakrzewski
w 18. r. śm.; 12.00 + Jan Jagodziński; 18.30 + Stanisław; Stanisława i Marian Chmielowiec, Rozalia i Wacław Szeniawscy; +z rodziny
Poniedziałek, 23 maja; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 + Marian Czołnowski w 30. rocznicę śmierci
Wtorek, 24 maja - NMP Wspomożycielki Wiernych; 7.30 + Helena, Karolina, Leon, Kazimierz, Jadwiga, Kazimierz, Adam;
18.00 + Jan Jagodziński (greg.)
Środa, 25 maja; 7.30 + Jan Jagodziński;18.00 - sakrament bierzmowania; 18.00 - Klaudia z okazji 18-tych urodzin
Czwartek, 26 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej; 8.00 + Piotr Rogal, dziadkowie: Anna i Jan, Maria i Wincenty,
Alina Murat; 10.00 + Jan Jagodziński; Po procesji - Patryk z okazji 18. urodzin - o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w dorosłym
życiu; 18.30 + rodzice: Janina i Jan, Teresa i Adolf, rodzeństwo: Jadwiga, Antoni, Walenty i Teresa;
Piątek, 27 maja; 7.30+ Jan Jagodziński (greg.); 18.00 - w int. Wspólnoty Żywego Różańca;
Sobota, 28 maja; 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 - w pewnej intencji.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj jest możliwość złożenia przy wyjściu z kościoła podpisu pod obywatelskim projektem ustawy o prawie do
narodzin dla każdego dziecka. Oprócz adresu należy podać numer ewidencyjny PESEL. Mocno do tego zachęcamy.
2. Dzisiaj zbiórka do puszek na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży.
3. Nabożeństwo Majowe dzisiaj i w czwartek o godz. 18.00, a w dni powszednie o 17.30.
4. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież
pracującą.
5. Uroczystość Sakramentu Bierzmowania będzie miała miejsce w naszej parafii w najbliższą środę o godz. 18.00.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych parafian i serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, które jest świętem
całej wspólnoty parafialnej. Bierzmowania udzieli bp Wiesław Szlachetka.
W środę przypada w naszej parafii dzień adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na godz. 15.00 zapraszamy
na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie adoracja do godz. 17.30.
6. W czwartek przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze Święte o 8.00, 10.00,
bezpośrednio po zakończeniu procesji oraz o godz. 18.30. Po sumie, ok. godz. 11.00 ulicami naszej parafii wyruszy
procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Procesja przejdzie tradycyjną trasą, ulicami Zielony Trójkąt, Mikołaja
Reja, Swojską, Chwaszczyńską, Twardą, Okrąg, Marynarki Polskiej (przy wieżowcach) i do kościoła. Prosimy parafian
o przygotowanie ołtarzy, udekorowanie trasy procesji, przystrojenie okien naszych domów i mieszkań, a nade wszystko
o udział we Mszy Świętej i procesji.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza przed czekającymi nas uroczystościami jutro, w poniedziałek o godz. 19.30.
8. Dziewczynki pragnące sypać kwiatki podczas procesji zapraszamy na próbę w poniedziałek, wtorek i środę o 16.30
na placu przy kościele.
9. Coroczny festyn "Katolicy na ulicy" organizowany przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji, odbędzie się tradycyjnie
w dzień Bożego Ciała na Długim Targu w Gdańsku. Rozpoczęcie o godz. 16.30. Szczegóły na plakatach.
10. Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od postu w piątek po Bożym Ciele.
11. Zapraszamy do udziału w 2-dniowej Pieszej Pielgrzymce śladami Bł. Doroty do Mątowów Wielkich, która odbędzie
się w najbliższy piątek i sobotę. Rozpoczęcie w piątek Mszą Święta o godz. 6.30 w Bazylice Mariackiej.
12. Zapraszamy młodzież do wspólnego wyjazdu na spotkanie na Lednicy w sobotę, 4 czerwca.
Zostało kilka ostatnich miejsc. Zapisy w zakrystii.
13. W niedzielę 5 czerwca organizujemy kilkugodzinny spływ kajakowy rzekami Radunią i Motławą.
Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych, całe rodziny. Szczegóły i zapisy u kapłanów.
13. Na tacę inwestycyjno-remontową zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4655 zł. Za ofiarność Bóg zapłać.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.

Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę z Gdańska na Jasną Górę. W tym roku wyjątkowo wyjdziemy wcześniej
- 6 lipca, by po 16 dniach marszu dotrzeć do Częstochowy (kto chce może pielgrzymować aż do Krakowa na ŚDM).
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

