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Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego
panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania
czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem,
bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną
władzę.
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go
stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest
czymś zupełnie innym od wszystkich królestw
ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów,
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono
już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało
do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam
Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej,
nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to

w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez
dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły
dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej
władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze,
pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela,
Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego
rodowód.
W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go
Synem Dawida. Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą
równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi,
Panem najwyższym, wobec którego wszelkie
królestwa ziemskie są nieporównywalne. Aby to
powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała
do tytułu "Król" dopełniacz "Wszechświata".

Niedziela Chrystusa Króla to święto patronalne
Gdańskiego Seminarium Duchownego. W związku
z tym w czasie homilii rozważamy dzisiaj istotę
powołanie kapłańskiego i modlimy się w intencji
kleryków. Natomiast w naszej Gazetce chcemy się
pochylić nad tymi, którzy są gotowi pójść tam, dokąd
pośle ich Bóg, również wtedy, gdy to polecenie oznacza
rezygnację z ojczyzny, ojczystego języka i rodzinnej
kultury.
Jednym z męskich zakonów realizujących wezwanie
misyjne Chrystusa "Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" są werbiści. Nazwa
Zgromadzenia Słowa Bożego została zaczerpnięta
z języka łacińskiego i brzmi Societas Verbi Divini,
w skrócie SVD. Dziś zgromadzenie liczy blisko 6 tysięcy
misjonarzy pracujących w 63 krajach świata na wszystkich kontynentach, a zostało założone w 1875 r. przez Św. Arnolda
Janssena w Holandii. Zakon był
jednym z trzech zgromadzeń, które
dzięki niemu powstały - kilka lat
później założył także dwa żeńskie:
Zgromadzenie Misyjne Służebnic
Ducha Świętego i Zgromadzenie

Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej
Adoracji. Święty Arnold był niestrudzonym głosicielem
Chrystusa i człowiekiem głębokiej modlitwy. Warto
zapamiętać jedną z krótkich modlitw, czyli modlitwę
kwadransową, jaką polecał odmawiać co piętnaście
minut w intencji misji w założonych przez niego
wspólnotach zakonnych. Obecna forma modlitwy jest
zmodyfikowana i uwspółcześniona. Jednak ani forma,
ani kwadransowa rytmiczność nie stanowi tu o istocie
tej modlitwy, a zwyczaj, by z wiarą, nadzieją i miłością
zwracać się do Boga i cieszyć się przez cały dzień
obecnością Ducha Świętego:
Boże, Prawdo odwieczna,
Wierzymy w Ciebie.
Boże, mocy nasza i zbawienie nasze,
Ufamy Tobie.
Boże, dobroci nieskończona
Z całego serca miłujemy Ciebie.
Tyś Słowo swe posłał dla zbawienia świata,
Spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli.
Napełnij nas Duchem Syna Twojego,
Abyśmy sławili imię Twoje. Amen.
Formacja kapłańska, zakonna i misyjna u werbistów
trwa 8-10 lat. Po sześciotygodniowym postulacie

W MIŁOŚCI SŁOWA BOŻEGO
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w Nysie, kandydaci odbywają roczny nowicjat
w Chludowie koło Poznania, a następnie studiują
filozofię i teologię w Misyjnym Seminarium
Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na
Warmii. Do podstawowych zadań Zgromadzenia
w Polsce należy formacja i kształcenie przyszłych
misjonarzy oraz szeroko pojęta animacja misyjna
polskiego społeczeństwa. Polscy werbiści okazują
pomoc chorym i cierpiącym, prowadzą działalność
duszpasterską oraz rekolekcyjną na terenach parafii,
włączają się również w prace naukowe i dydaktyczne.
Werbiści nie zapominają także o młodych, ponieważ co
roku organizują Wakacje z misjami czyli letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz trwające parę dni na
początku lipca Misyjne Święto Młodych w Chludowie.
Kilka razy w roku spotykają się z nimi także na nocnych
czuwaniach modlitewnych w Pieniężnie.
Werbiści dają także szansę młodym ludziom "dotknąć
misji", ponieważ prowadzą wolontariat, w którym
stwarzają możliwość czasowego zaangażowania się
młodzieży w niesienie pomocy swoim rówieśnikom
w innych krajach. Młodzi wolontariusze mogą wyjechać
na przykład do Boliwii, Indii czy Ekwadoru, aby podjąć
współpracę z misjonarzami i dać innym świadectwo
swojego chrześcijańskiego życia. Z ziemskiego punktu
widzenia często takie plany i marzenia młodym ludziom
wydają się nie do spełnienia, ponieważ wymagają
poświęceń, wielu przygotowań i dużego zaangażowania,
a także może czasem zmiany swojego dotychczas

uporządkowanego życia, to jednak ojcowie werbiści
przekonują, że z mocą Ducha Świętego wszystko jest
możliwe, bo przecież jak mówił ich założyciel
Św. Arnold: "Jeżeli czynimy wszystko, co w naszej
mocy, Bóg uczyni resztę".
Werbiści wiedzą, że najpiękniejszym prezentem jaki
można ofiarować drugiemu człowiekowi jest modlitwa.
Dlatego modlą się w różnych intencjach, nigdy nie
przejdą obojętnie wobec próśb o modlitwę. Odprawiają
między innymi Misyjne Msze Wieczyste, które nazwane
są dlatego wieczystymi, ponieważ codziennie i na
zawsze misjonarze odprawiają siedem Mszy świętych,
za wszystkie osoby żyjące, jak i zmarłe pojedynczo
wpisane z imienia i nazwiska do Księgi Misyjnych Mszy
Świętych Wieczystych. Bezcenne jest uczestnictwo
i sama świadomość takiej nieskończonej modlitwy,
bo jeśli któregoś dnia Pan Bóg powoła do odejścia
z tego świata, to zawsze będą ludzie na tej ziemi, którzy
w modlitwie nigdy o nas nie zapomną…
Od werbistów możemy uczyć się odwagi, siły
modlitwy i pokory w przyjmowaniu woli Bożej. Gdy
przychodzi czas trudnych pożegnań przed wyjazdem
na misje, to pocieszając bliskich przywołują słowa listu
pierwszego misjonarza Św. Józefa Freinademetza:
"Z wszystkich miejsc na świecie to jest dla mnie najlepsze, gdzie chce mnie mieć Bóg; drogi, które nam Bóg
wyznaczył, są święte; niczego nie obawiajmy się bardziej
niż tego, by je opuścić. Idźmy zawsze tam, dokąd nas
woła, a pozostańmy tak długo, aż każe nam odejść".

Miejsca Jezusa - Jezioro Galilejskie
Dzisiaj chciałabym Was zaprosić nad jezioro Galilejskie.
Co prawda do Jerozolimy stąd daleko (za czasów Pana
Jezusa Galilea i Judea, gdzie jest położone Święte Miasto,
były nawet oddzielnymi krainami), ale jest to miejsce
szczególnie istotne i często wspominane przez
Ewangelistów. Jezus wielokrotnie wykorzystywał
scenerię jeziora, by nauczyć swych apostołów ważnych
rzeczy - w końcu część z nich była rybakami.
Jezioro jest piękne i malowniczo położone, jak wszystko
w Ziemi Świętej. Otaczają je niewielkie wzniesienia,
a wzdłuż brzegów można spotkać miejscowości o dobrze
znanych nazwach: Kafarnaum, Magdala czy Tyberiada.
Z północy na południe przepływa rzeka Jordan, w której
Jezus przyjął chrzest z rąk św. Jana.
W Ewangeliach jezioro Galilejskie jest chyba przede
wszystkim świadkiem ludzkiej słabości i niemocy,
bo albo nieudany połów, albo burza, albo tonący Piotr.
Są takie moment w życiu, kiedy traci się całkowicie
grunt pod nogami: "Panie, ratuj mnie", kiedy strach jest
tak ogromny, że aż odbiera rozsądek: "Nic Cię nie
obchodzi, że giniemy?", kiedy wszystkie wysiłki kończą
się porażką i myśli się, po co to wszystko: "Całą noc
pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili", kiedy, w obliczu
świętości, do bólu doświadcza się własnej ułomności:

Barbara Majkowska

"Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny",
czy wreszcie kiedy wydaje się, że nadzieja umarła
i wszystko już skończone: "Idę łowić ryby". Wszystkie
te dramaty dzieją się na jeziorze właśnie.
W ewangelicznych opisach jezioro Galilejskie jest
często wzburzone, ale kiedy tam byłam, woda była
wyjątkowo spokojna. I niesamowicie błękitna. Podobnie
jak niebo. Linia brzegowa rozmywała się w tym błękicie.
Jakby nic poza jeziorem nie istniało. Albo nie było
ważne. Teraz, kiedy wyobrażam sobie, jak może
wyglądać raj, to mam przed oczami ten krajobraz.
W jeziorze, i samej Galilei, naprawdę można się
zakochać.
W latach 80. XX wieku, kiedy poziom wody w jeziorze
był wyjątkowo niski, archeolodzy odkryli u jego brzegów
zatopioną łódź rybacką, czy raczej jej szczątki. Badania
wykazały, że może pochodzić z okresu mniej więcej od
I wieku przed Chr. do
połowy I wieku naszej
ery. Łódź nosi ślady
częstych napraw, więc
właściciel zapewne był
człowiekiem niezamożnym i nie mógł sobie

pozwolić na jej wymianę na nowszy model. Czy był
nim św. Piotr? Może. Obecnie zabytek można oglądać
w muzeum w kibucu Ginosar na zachodnim brzegu
jeziora. Pozwala wyobrazić sobie, jak wyglądała łódź,
z której Jezus często korzystał podczas publicznej
działalności. I w której znajdował się św. Piotr - wtedy
Szymon jeszcze - kiedy po raz pierwszy spotkał Pana.
Jezioro zawsze kojarzy mi się z Piotrem. To miejsce
jest historią jego życia i przemiany: od łowienia ryb przez
chodzenie po wodzie, aż po wyznanie: "Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Jest to
więc historia ze szczęśliwym zakończeniem.
Po hebrajsku miłość to ahava, z akcentem na ostatnią
sylabę. Jak kobieta chce powiedzieć mężczyźnie, że
go kocha, to mówi: ani ohevet ata, a jak mężczyzna
kobiecie, to ani ohev at.
Asia

ZOSTAŃ HONOROWYM KRWIODAWCĄ
Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym
lekiem,
którego
nie
udało
się
wytworzyć
syntetycznie.
Ty też możesz pomóc!
Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na
szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana
w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.
Dorosły człowiek posiada ok. 5 - 6 l. KRWI. Jednorazowo dawca - mężczyźni
nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni
- oddaje 450 ml KRWI, czyli mniej niż 10 % swojej KRWI.
KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej
50 kilogramów; osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy
nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części
ciała; osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie
miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów
e nd o s k o po wy c h ( g a s t ro s k o pi i , pa ne n do s ko p i i ,
artroskopii, laparoskopii); osoby, które w ciągu
ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej
składnikami.
OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ KREW PO OKRESIE:
- 6 miesięcy po dużych zabiegach chirurgicznych;
- 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C;
- 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami;
- 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego (np. usunięcie zęba);
- 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce;
- 3 dni po zakończeniu miesiączki; - 6 miesięcy po porodzie;
KRWIODAWCA MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNIE WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH:
- oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 i Rh
- pełnej morfologii krwi,
- znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2)
oraz zakażeń kiłą.
KRWIODAWCA, KTÓRY HONOROWO ODDA KREW OTRZYMA:
- zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy.
Krew można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku, ul. Hoene-Wrońskiego 4,
tel. 58 520 40 10. Rejestracja dawców od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7,15 do 16,30, w soboty w godzinach od 7,15 do 12,15; www.krew.gda.pl

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 22 listopada 2015 r. - Uroczystość Chrystusa Króla
7.30 + mąż Ryszard, +z rodziny; 9.30 + Janina, Zenon i Marek Kwiatkowscy
11.00 + mąż Stanisław Obrębski w 18. rocznicę śmierci; 12.15 - Danuta i Bolesław w 45. rocznicę ślubu
18.30 + Wiesław Mroczyński (greg.)
Poniedziałek, 23 listopada
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.)
18.00 - z okazji 40. urodzin Macieja i imienin Stanisława - z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB
Wtorek, 24 listopada - Św. Andrzeja i towarzyszy
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.)
18.00 + Leon, Stanisława, Kazimierz, Hieronim, Leon, Drogosława, Krzysztof, dziadkowie z obojga stron, Jerzy,
Piotr, Maria, Szczepan, ks. Eugeniusz, kapłani, +cierpiący w czyśćcu
Środa, 25 listopada
7.30 + Stanisław Włodarczyk w 9. rocznicę śmierci; 18.00+ Wiesław Mroczyński (greg.)
Czwartek, 26 listopada
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 18.00 + mąż Józef Twardowski, rodzice z obojga stron
Piątek, 27 listopada - Św. Rafała Kalinowskiego
7.30 + Wiesław Mroczyński (greg.); 18.00 - Żywy Różaniec;
Sobota, 28 listopada
7.30- o łaskę wiary, nadziei i miłość dla Pauliny, Adama i Pauliny; 18.00 + Wiesław Mroczyński (greg.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Spotkanie nowej wspólnoty modlitewnej dla dorosłych we wtorek
po wieczornej Mszy Świętej, czyli ok. godz. 18.40, w domu parafialnym.
2. Katecheza biblijna w środę o 18.50 w domu parafialnym.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona nieszporami
w czwartek od 18.30 do 19.30.
4. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca nie odbędzie się w najbliższy
piątek, ale w pierwszy piątek grudnia.
5. Nasi trzej panowie kościelni rozpoczną w poniedziałek roznoszenie,
poświęconego dzisiaj, opłatka na stół wigilijny. Będą oni jedynymi osobami
upoważnionymi do tego w naszej parafii.
6. Siostry z kontemplacyjnego monasteru w Grabowcu koło Szemuda organizują
wystawę oraz sprzedaż rzemiosła, które wykonują, m.in. płaskorzeźby
i figury z kamienia, ikony, wyroby z metalu, drewna i wosku. Odbędzie się
to w sobotę 28 listopada w godz. od 9.00 do 19.00. Szczegóły na tablicach
ogłoszeń.
7. Na tacę inwestycyjną zebraliśmy w ub. niedzielę 4220 zł, natomiast
na organizację Światowych Dni Młodzieży 1235 zł. Bóg zapłać.
8. W minionym tygodniu zamontowano w dachu kościoła na klatce schodowej
od strony osiedla klapę oddymiającą.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz
osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Św.
10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodnik "Gość Niedzielny" oraz
naszą gazetkę parafialną.
11. Zma rły nasze P ar a fian ki: Halin a Prz ech o wska , l. 8 4, z am .
przy ul. Reja i Helena Grabowska, l.84 zam. przy ul. Chwaszczyńskiej.
Wieczny odpoczynek…
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30; w tygodniu: 7.30, 18.00; www.matkakosciolagd.pl;
druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

