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I czytanie Dz 2,42-47; II czytanie: 1 P 1,3-9; Ewangelia: J 20,19-31.

OKTAWA WIELKANOCY (cz. 2)
Dzisiejszy dzień, tzw. Biała Niedziela lub Niedziela
Przewodnia, jest ostatnim dniem Oktawy Wielkanocy. Jej
pełna nazwa brzmiała kiedyś: "Niedziela po zdjęciu białych
szat". Właśnie tego dnia, ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, którzy przez cały tydzień oktawy uczestniczyli w liturgii w białych szatach podarowanych im przez
gminę chrześcijańską, po raz pierwszy mogli wziąć udział
we Mszy Świętej w swoim zwykłym świątecznym ubraniu,
tak jak inni wierni. W Rzymie tradycyjnie szli oni tego
dnia w procesji do kościoła św. Pankracego, męczennika.
Na uroczystość specjalnie wybrano kościół stacyjny
poświęcony temu świętemu, który jako kilkunastoletni
chłopiec został ścięty mieczem na arenie w Rzymie za
czasów prześladowania chrześcijan ok. 304 r. po
Chrystusie. Przykład dzielnego młodzieńca miał być

zachętą dla "nowo narodzonych" dzieci Bożych i Chrystusowego Kościoła, by dla zachowania niewinności,
otrzymanej na chrzcie, byli gotowi na wszelkie ofiary.
Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich
chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby
dochowali wierności przyrzeczeniom
złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Paschalnej.
W 2000 r. papież Jan Paweł II
ustanowił ostatni dzień Oktawy
Wielkanocy Świętem Miłosierdzia
Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.
Barbara Majkowska
(na podstawie źródeł internetowych)

Światło Słowa - Niedziela Miłosierdzia
Druga Niedziela Okresu Wielkanocnego ma kilka nazw,
z których każda oddaje nieco inny charakter tego dnia.
Najpierw jest to tzw. Biała niedziela, w której nowo
ochrzczeni kończyli uroczyste świętowanie swojego
wyzwolenia z grzechu i wejścia w świętość Chrystusa.
Dziś po raz ostatni przychodzili na Eucharystię w białych
szatach, również wysłuchiwali ostatniej z katechez wyjaśniających (mistagogicznych) to, co dokonało się z nimi
w Noc Paschalną. Teksty liturgii Słowa są więc dobrane
do tego właśnie celu - nawet jeśli nikt w danej wspólnocie
parafialnej nie był chrzczony.
Liturgia daje nam liczne opisy zażyłości pierwszej wspólnoty wyznawców Chrystusa, skupionej wokół Apostołów.
Dwunastu ma władzę od Jezusa i czynią cuda w Jego
imię. To wzbudza w ludziach bojaźń, taką samą jak wobec
Boga (dar bojaźni Bożej). To znaczy, że są oni jednego
ducha z Ojcem i Synem. Wszyscy doświadczający
cudowności pragnęli być w tej wspólnocie Kościoła. Tego
samego pragnęli nowo ochrzczeni, a słysząc o swoich
braciach i siostrach z czasów apostolskich, wiedzieli, że
przystąpili przez chrzest do tej samej wspólnoty. Dowiadywali się również, że to "Pan przymnażał im wiernych",
czyli że i oni sami są powołani na chrześcijan przez samego
Jezusa. A droga ta jest "drogą zbawionych" (por. Dz 2,47).
Mijały lata od zmartwychwstania, mijało pokolenie, następowały prześladowania i trudno było być chrześcijaninem.
Dlatego św. Piotr w swoim liście pisze o wartości ponadziemskiej tej drogi, która biegnie wśród trudów i cierpień.
Wszystko to jednak uznaje za dar od Boga, aby wzmocnić
wiarę. Piotr pisze do tych, którzy nie widzieli Jezusa,
a więc do ochrzczonych spoza Jerozolimy. I my możemy

się wśród nich odnaleźć. Wiara wzrastająca w trudnościach
jest pewną drogą zbawienia, choć na "radość niewymowną" być może przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Celem
przystąpienia do Kościoła jest zbawienie dusz (por. 1 P 1,9).
Nowo ochrzczeni utrwalali w sobie świadomość, że znajdują się w gronie szczęśliwych braci i sióstr samego
Chrystusa.
Ewangelista Jan żył jeszcze około 70 lat od Paschy Jezusa.
Spotykał młodych chrześcijan, którzy chcieli znać Pana,
wiedzieć o Nim wiele. Część z nich nie czuła się w pełni
wartościowo, uznając że bez oglądania Jezusa na własne
oczy nie można w Niego wierzyć. Dlatego Jan tak szczegółowo prezentuje swojego współbrata - Apostoła
Tomasza. Dzięki opisowi jego niewiary i nawrócenia w
momencie spotkania Jezusa Zmartwychwstałego, każdy
ze słuchaczy Jana (oraz każdy z nas) może czuć się tak
samo zaproszony do relacji ze Zbawicielem, jak ci którzy
Go oglądali. Dodatkowo fakt niewiary u samego Apostoła
mógł dodać odwagi zwykłym wierzącym, przeżywającym
kryzys wiary. Błogosławieństwo Jezusa dla tych "co nie
widzieli, a uwierzyli" jest najlepszym prezentem dla
wszystkich chrześcijan późniejszych wieków.
Inną nazwą, bardzo młodą, dzisiejszej niedzieli jest Niedziela
Miłosierdzia, ustanowiona przez Kościół na polecenie
Jezusa Miłosiernego, objawiającego tę prośbę św. Siostrze
Faustynie. To święto wprowadził św. Jan Paweł II.
Rzeczywiście z dzisiejszych tekstów tryska dobra nowina
o miłosierdziu Boga wobec grzesznych ludzi, okazanym
przez Chrystusa. Przejście ze starego grzesznego życia
do nowego życia w świętości Boga jest największym aktem miłosierdzia. Realizuje się ono w chrzcie świętym,

a potem aktualizuje w każdej Eucharystii. Najświętsza
Ofiara Chrystusa i chrzest są ze sobą ściśle złączone:
Chrystus umiera i przywraca życie zmartwychwstając,
a my umieramy z Nim w wodzie i wynurzamy się zmartwychwstając z Nim. Tak stajemy się nowymi ludźmi
(gr. kainoi anthropoi).
Utrzymanie tej chrześcijańskiej nowości w sobie wymaga
ciągłego porzucania grzechów i powracania do Boga.
Przypomniał o tym św. Faustynie sam Chrystus. Przykładem tej przemiany jest Tomasz Apostoł, powracający

do wiary po usłyszeniu Jezusowego "Pokój wam!". Jezus
nie przynosi oskarżenia, sprawiedliwości i śmierci, lecz pokój dla miłujących Go grzeszników. Każdy może skorzystać
z niego w każdej chwili.
Podobnie każdy ochrzczony wsłuchując się w dzisiejsze
Słowo wie, że jest faktycznie włączony do mocnej i bliskiej
więzi z Chrystusem, i to bez żadnej straty z powodu odległości czasowej. Tą właśnie dobrą nowinę nosili neofici
(nowo ochrzczeni) przez całe swoje życie, zwłaszcza podczas prześladowań. Czy Ty o tym pamiętasz?
ks. Krystian Wilczyński

SŁOWA OBIETNICY (8):
Pierwszym zdaniem, które, na podstawie relacji św. Jana,
powiedział Jezus do swoich Apostołów po zmartwychwstaniu było pozdrowienie: "Pokój wam!". Z jednej
strony można to odczytać jako formę przywitania, jednakże
w ustach Zmartwychwstałego, który przychodzi do zalęknionych, pogrążonych w rozpaczy i schowanych przed
Żydami uczniów, te słowa wyrażają dużo więcej. Jezus
mówi w ten sposób: "Chcę byście pokój mieli w sobie, Ja
sam wam ten pokój przynoszę". Żeby lepiej zrozumieć to,
czym jest owa obietnica pokoju można odwołać się do
słów, które Pan wypowiedział do Gedeona w Księdze
Sędziów: "Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz".
Podobną wizję miał też prorok Daniel, który usłyszał: "Nie
lękaj się mężu umiłowany! Pokój z Tobą! Bądź pełen
mocy!". Biblijny pokój to zatem nie tylko brak konfliktu,
ale przede wszystkim wolność od lęku, wewnętrzna
pewność, że Bóg się nami zaopiekuje i nas poprowadzi.
Dlatego też Pismo Święte
wielokrotnie odwołuje się do
pokoju. W Psalmie 55 autor głosi:
"A ja wołam do Boga i Pan mnie
ocali (…) Ześle pokój - ocali me
życie". Z kolei Psalm 72 mówi
o królu, w którym chrześcijanie
dostrzegają zapowiedź Mesjasza: "Za dni jego rozkwitnie
sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie".
Także prorok Zachariasz mówi o Mesjaszu, że "pokój ludom
obwieści", a w czasach mesjańskich, jak czytamy
w Psalmie 85: "Łaska i wierność spotkają się ze sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój". To zatem symbol
idealnej harmonii i trwałego pokoju, którym będziemy mogli
się cieszyć, gdy zatriumfuje Królestwo Boże. Sam Mesjasz
u proroka Izajasza nosi zresztą tytuł: "Książę Pokoju".
Źródłem pokoju według Biblii jest także słuchanie
i wypełnianie prawa Bożego. Jak również pisze psalmista:
"Obfity pokój dla miłujących Twe prawo". Pan Bóg mówi
także przez usta autora Księgi Przysłów: "Kto mnie słucha
- spokój osiągnie". Zaś w Mądrości Syracha to "bojaźń
Pańska sprawia, że kwitnie pokój".
Do Izraela Bóg mówi w Księdze Izajasza: "O gdybyś

POKÓJ

zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka",
ale też już w ostatnim rozdziale tej samej księgi zapowiada
Jerozolimie: "Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę".
Jednocześnie wyraźnie mówi też: "Nie ma pokoju dla
bezbożnych", choć nawet dla zbuntowanych grzeszników
ma cierpliwość i chce ich uleczyć.
Tym, który przynosi pokój jest Duch Święty. Izajasz
prorokuje, że gdy "zostanie wylany Duch z wysokości",
lud Boży "mieszkać będzie w stolicy pokoju, w bezpiecznych
siedzibach, w zacisznych miejscach wypoczynku, choćby
las został powalony, a miasto nisko upadło".
Powracając do Nowego Testamentu, u św. Łukasza odnajdziemy fragment proroctwa wygłoszonego przy
narodzeniu św. Jana Chrzciciela. Jego ojciec ogłosił
wówczas, że Pan Bóg w swojej serdecznej litości chce
"skierować nasze kroki na drogę pokoju". Sam Jezus
u św. Jana mówi z kolei wprost: "Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak
daje świat, Ja wam daję". Chodzi
tu o pokój w rozumieniu Bożym,
dotykający głębi serca uczniów
Pańskich, który dla osób nieuznających Chrystusa może być
niezrozumiały. Jezus powróci do
tego wątku podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy daje uczniom
ostatnie pouczenia, kończąc je słowami: "To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie
ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat". To fascynujące, że prawdziwego pokoju, który pochodzi od Boga,
nie będzie w stanie zmącić żaden ucisk czy nieprzychylność
świata.
O pokoju wielokrotnie wspomina również św. Paweł
w swoich listach. Do Rzymian napisze, że pokój spotka
każdego, kto czyni dobrze. Do Galatów - że jest on jednym
z owoców Ducha Świętego. Do Efezjan - że to sam Jezus
jest naszym pokojem. W końcu do Filipian - że "pokój Boży,
który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie". A zatem, drodzy
czytelnicy - Pokój Wam!
Damian Zelewski

SŁOWOteka - Słowo Boże na każdy dzień
Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym jest wielkim skarbem. Czasem mamy jednak problem, żeby z niego korzystać.
Bo się nie chce, bo zbyt trudne, bo mamy ciekawsze rzeczy do zrobienia…
Dlatego powstała SŁOWOteka. Jest to 30 kartoników (na cały miesiąc ;) ze zdjęciami
z Ziemi Świętej. Na odwrocie każdej fotografii umieszczony został krótki cytat z Pisma
Świętego. Dzięki temu możesz mieć Słowo Boże zawsze pod ręką. SŁOWOtekę będzie
można nabyć w przyszłą niedzielę (w cenie 5 zł.), przy wyjściu z kościoła.
Korzystanie ze SŁOWOteki:
1. Przeczytaj Słowo z samego rana, zaraz po przebudzeniu.
2. Naucz się go na pamięć i przywołuj często w ciągu dnia.
3. Noś je w sercu, jak drogocenny skarb.
4. Pozwól, by Cię prowadziło.
5. W chwilach przypomnij sobie Słowo. Ono będzie walczyć za ciebie.
6. Weź Pismo Święte, znajdź fragment, z którego pochodzi Słowo i przeczytaj. Wtedy
poznasz Słowo jeszcze lepiej i stanie się one bliskie i drogie Twemu sercu.
7. Pozwól, by zamieszkało w Tobie na zawsze.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 24 kwietnia - Świętego Wojciecha; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Ryszard Korgul
Wtorek, 25 kwietnia - Świętego Marka; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 + Alfons Zieliński
Środa, 26 kwietnia; 7.30 - o dary wynikające z zawarcie Sakramentu Małżeństwa dla Karoliny i Tomasza
w 9. rocznicę ślubu; 18.00 + Ryszard Korgul
Czwartek, 27 kwietnia; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 + Rudi Rosner oraz +z rodziny z obu stron
Piątek, 28 kwietnia; 7.30 + Ryszard Korgul; 18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 29 kwietnia - Świętej Katarzyny Sieneńskiej; 7.30 + mąż Julian; 18.00 + Ryszard Korgul
Niedziela Biblijna, 30 kwietnia; 8.00 + Kazimierz, Alfons, Edyta, Danuta, Gabriela; 10.00 + Ryszard Korgul;
12.00 + mąż Andrzej w 10. rocznicę śmierci, Henryk, Lucjan i Stanisława, Wojciech; 18.30 + Zdzisława Gronowska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polski w dzisiejszą Niedzielę
Miłosierdzia jest przeprowadzana zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim. Pomoc zostanie
przekazana za pośrednictwem Caritas.
2. W dzisiejsze Święto zapraszamy na jeszcze dwa wydarzenia do naszego kościoła:
- Godzinę Miłosierdzia i Koronkę o godz. 15.00;
- projekcję filmu fabularnego "War room - Siła modlitwy" o godz. 19.30.
3.

Jutro przypada w liturgii uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej diecezji. Msze Święte

o 7.30 i 18.00.
4. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Spotkanie organizacyjne rodziców dzieci klas IV przed uroczystością rocznicy I Komunii Świętej w czwartek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami o
godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w domu parafialnym.
9. Spotkanie grupy Żywego Różańca w piątek po wieczornej Mszy Świętej w kościele.
10. Zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Wilna w dn. 6-9 maja. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się.
11. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4327 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
Kolejna akcja Caritas względem Syrii nosi nazwę "Rodzina
Rodzinie". Polega na comiesięcznym wsparciu przez pół
roku kwotą miedzy 500 a 1000 zł konkretnej rodziny, przede
wszystkim z 2-milionowego Aleppo. Zrobimy to jako
parafia, ale można również jako rodzina, gdyby jakaś
zechciała. Składa się deklarację i Caritas Polska po kilku
dniach przydzieli rodzinę, w zależności od zadeklarowanej
kwoty.
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

