
GRUPA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEGO OJCA PIO

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

25. Niedziela zwykła, 23 września 2018 roku (nr 127) 
Pierwsze czytanie:  Mdr 2,12.17-20; Drugie czytanie: Jk 3,16-4,3; Ewangelia: Mk 9, 30-37.  

Do nieba z Ojcem Pio – obchody podwójnego jubileuszu św. Ojca Pio w roku 2018

100 lat temu, 20 września 1918 roku, św. Ojciec 
Pio, modląc się w chórze zakonnym przed 
krucyfiksem, otrzymał stygmaty – 5 ran, które 
nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Jak 
obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali,       
z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3 400 litrów 
krwi. Rany krwawiły szczególnie, gdy odprawiał 
Mszę Świętą. W tym roku przeżywamy także  
50-lecie śmierci Ojca Pio – 23 września 1968 r.   

Z okazji podwójnego jubileuszu Ojcowie 
Kapucyni z kościoła Św. Jakuba zapraszają:


1. Do uczestnictwa w akcji duszpasterskiej           
„Z Maryją i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”. 
Rozpocznie się ona 22 września o godz. 21.37,       
a zakończy się 23 września również o 21.37            
- więcej informacji na stronie: 

              www.czyscimyczysciec.pl

2. Relikwie pierwszego stopnia św. Ojca Pio 
zostaną przewiezione do Gdańska! Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy 28 i 29 września                
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku.

Szczegółowy program na str. 2. 

Z okazji przypadającej w niedzielę, 23 września, 
50-tej rocznicy śmierci Ojca Pio, przyjęliśmy Jego 

patronat dla naszej grupy charytatywnej. Grupa 
Charytatywna Świętego Ojca Pio jest związana 

z działalnością „Caritas” Polska i ma na celu 
szeroko pojętą pomoc osobom potrzebującym         

z naszej parafii, organizację grup wsparcia               
i różnych akcji pomocy. 

W każdą środę od godz. 17:00 – 18:00 w Biurze 
Parafialnym będzie czynny punkt, w którym 

można zgłaszać potrzeby i sugestie, w jaki 
sposób można pomóc osobom zamieszkującym 

naszą parafię. Zapraszamy również wszystkich 

chę tnych, k tórzy chc ie l iby w łączyć s ię                     
w działalność tej grupy i zostać wolontariuszami.

Już dziś informujemy, że 
osoby, które ukończyły 

60 lat i mają dochód do 
1300 zł netto na osobę   

w gospodarstwie do-
mowym, mogą ubiegać 

się o tzw. kartę „Na 
codzienne zakupy” w wysokości 200 z ł 

miesięcznie w sklepach sieci „Biedronka”. 
 Chętnych prosimy o zgłaszanie się w środy od 

17:00 – 18:00 do Biura Parafialnego.

https://misericors.org/category/ludzie-milosierdzia/sw-ojciec-pio/rok-sw-ojca-pio/
https://misericors.org/category/ludzie-milosierdzia/sw-ojciec-pio/rok-sw-ojca-pio/
https://gdansk.kapucyni.pl/palio/czyscimyczysciec.pl
https://misericors.org/category/ludzie-milosierdzia/sw-ojciec-pio/rok-sw-ojca-pio/
https://misericors.org/category/ludzie-milosierdzia/sw-ojciec-pio/rok-sw-ojca-pio/
https://gdansk.kapucyni.pl/palio/czyscimyczysciec.pl


W środę, 26 września, obchodzimy w Kościele 
wspomnienie Świętych Kosmy i Damiana, o których 
życiu nie posiadamy pewnych informacji. Jednak 
mimo wszystko warto się przyjrzeć tym postaciom    
i zobaczyć w nich coś wyjątkowego.  
Wymieniani są przeważnie we dwóch, z uwagi na to, 
że prawdopodobnie byli bliźniakami. Istnieją trzy 
tradycje odwołujące się do ich życia. Jedna z nich 
pochodzi z Azji Mniej-
szej, druga z podań 
arabskich, natomiast 
trzecia głosi, że miej-
scem działalności braci 
stał się Rzym. Bliźniacy 
wiarę chrześcijańską      
i gotowość do oddania 
za n ią życia miel i 
wynieść z domu rodzin-
nego. Kosma  i Damian 
byli lekarzami, bardzo 
o d d a n y m i c h o r y m              
i sztuce lekarskiej. Ich 
wybitne umiejętności 
spowodowały, że sława o nich bardzo szybko się 
rozniosła. Cechowała ich sumienność i odpowie-
dzialność. O wyjątkowości bliźniaków świadczy nie 
tylko ich wielka wiedza medyczna, ale przede 
wszystkim podejście do pacjentów. Służąc innym 
realizowali zachętę Pana Jezusa: „Darmo otrzyma-
liście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Nie pobierali od 
chorych żadnej opłaty, dla nich liczył się po prostu 
potrzebujący człowiek. Nie zapominali o biednych, 
którzy nie mieli żadnych szans na uzyskanie 
medycznego wsparcia. Udzielali pomocy niewie-
rzącym, którzy patrząc na ich oddaną służbę Bogu         
i człowiekowi, przyjmowali wiarę chrześcijańską. 

Mieli zginąć śmiercią męczeńską około 300 roku 
podczas prześladowań. Do końca życia pozostali 
niezłomni i wierni nauce Chrystusa. W ikonografii są 
przedstawiani jako młodzi ludzie, z akcesoriami 
medycznymi. Patronują przede wszystkim lekarzom, 
farmaceutom i osobom chorym.  
Warto wspomnieć, że postacie Kosmy i Damiana 
zostały uwidocznione między innymi na dziełach 

malarskich. Jednym z 
nich jest fresk Męczeń-
stwo świętych Kosmy      
i Damiana autorstwa 
włoskiego artysty Guido 
di Pietro da Mugelli 
(zwanym Fra Angelico) 
(1387-1455). Malarz 
przedstawił na nim o-
krutną śmierć bliźnia-
ków, a także ukazał 
ludzi, którzy rzucają w 
nich kamieniami i włó-
czniami. Na kolejnym 
swoim dziele Uzdro-

wienie Palladii przez Kosmę i Damiana malarz 
odzwierciedlił ich znajomość sztuki lekarskiej.             
Z lewej strony przedstawił dotkniętą chorobą 
zamożną Rzymiankę, której nikt nie potrafił pomóc. 
Koło niej stoją dwie osoby, których głowy otaczają  
aureole świętości. Są nimi bracia lekarze – Kosma         
i Damian. Co ciekawe, odwołania do życia tych 
Świętych znajdziemy nie tylko w sztuce malarskiej, 
ale także w architekturze. Będąc w Rzymie warto 
zobaczyć Bazylikę Kosmy i Damiana, której wnętrze 
jest bogato zdobione przedstawieniami Świętych 
bliźniaków, często wraz z wizerunkami Matki Bożej.  

Barbara Majkowska

Piątek, 28 września 2018 r. 
07.00	 Msza Święta

08.00	 Msza Święta

10.00	 Msza Święta inaugurująca kongres Ojca Pio

11.00	 osobista modlitwa przed relikwiami

12.00	 Msza z kazaniem i błogosław. relikwiami

13.00	 osobista modlitwa przed relikwiami

15.00	 Godzina Miłosierdzia z Ojcem Pio

16.30	 Nabożeństwo z wyczytaniem próśb do O.  Pio

18.00	 Msza z kazaniem i błogosław. relikwiami

20.00	 Zakończenie 


Sobota, 29 września 2018 r. 
07.00	 Msza Święta

08.00	 Msza Święta

10.00	 Msza z kazaniem i błogosław. relikwiami

11.00	 osobista modlitwa przed relikwiami

12.00	 Msza z kazaniem i błogosław. relikwiami

13.00	 osobista modlitwa przed relikwiami

15.00	 Godzina Miłosierdzia z Ojcem Pio

16.30	 Nabożeństwo i pożegnanie relikwii


KOSMA I DAMIAN – ŚWIĘCI LEKARZE



Światło Słowa

Dzisiejsze słowo uczy nas o największej naszej 
godności – o Bożym dziecięctwie. 

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, choć to 
Stary Testament, natychmiastowo przenosi naszą 

uwagę na Jezusa. W słowach planujących 
zamach na sprawiedliwego słyszymy głosy 

arcykapłanów, faryzeuszów i uczonych w Piśmie. 
Rzeczywiście zapis z Księgi Mądrości był pro-

roczy i wypełnił się w Wielki Piątek. Jednak sama 
treść tego czytania odnosi się nie tylko do Jezusa. 

Odsłania nam motywację każdego podstępu – 
argument, który wprawia w ruch całą machinę zła: 

„Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym...” (Mdr 
2,18). A fragment, nie odczytywany dziś w całości, 

pokazuje dokładny plan zamachowców.
Dziecięctwo Boże jest więc czymś zupełnie 

nowym i niepasującym do istniejącego porządku 
tego świata. Kto jest dzieckiem Bożym, ten będzie 

się wyróżniał dobrymi cechami, których owoce 
będą pokarmem dla sprawiedliwego, a solą w oku 

dla nie znających Boga. Sprawiedliwy jest 
bezpieczny w rękach Boga i nie boi się cierpienia. 

Nie szuka pokoju w rzeczach tego świata, ale 
szuka samego Pokoju, aby się nim rozkoszować. 

Tego nie będą mogli znieść prześladowcy i za-
miast upodobnić się do sprawiedliwego, będą 

chcieli go zgładzić.
We wszystkim co czyni chrześcijanin musi być 

obecna miłość i duch służby. Uczy nas tego św. 
Jakub w swoim liście. Mądrość zstępująca z góry 

jest pełna dobra i rozlewa się w miłości. Kto żyje 

miłością, tego modlitwy są zbieżne z wolą Bożą    
i jest wysłuchiwany. Sprawiedliwemu człowiekowi 

obce jest zaspokajanie swych własnych żądz.
Może się wydawać, że rezygnacja ze swojego „ja” 

kłóci się z postawą dziecka. Przecież dzieci chcą 
wszystko dla siebie. Jak więc pogodzić dziecięce 

zagarnianie z wielkodusznym rozdawaniem? 
Jezusowi chodziło wyraźnie o kontekst służby: 

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 

9,35). Dzieci, kiedy rozumieją i umieją się 
porozumiewać, bardzo chętnie wykonują drobne 

dobre uczynki: przynoszą, podają, podnoszą, 
ufają bezgranicznie i są bardzo posłuszne. Trwa 

to dopóki ten świat nie zachęci ich do nieuczci-
wości, cwaniactwa i kombinowania. Biada, jeśli 

tych postaw uczą najbliżsi. Jezus, dopiero co 
pokłóconym ze sobą apostołom, pokazał małe 

dziecko, które być może znali (zatrzymując się    
w swoich miejscowościach w Galilei). Znając je od 

razu pojęli czego brakuje im samym.
W słowie „przyjmuje”, użytym przez Jezusa, 

brzmi: poznaje, zgadza się na, przyjmuje sposób 
bycia, rozumie ducha. Tak więc przyjmować 

zasady Jezusa, znaczy przyjmować sposób bycia 
dziecka. Innymi słowy, kto chce poznać Jezusa, 

niech patrzy na dziecko. Ono w swojej prostocie    
i w swoim posłuszeństwie jest jak Jezus wobec 

swojego Ojca (por. Hbr 5,8). I co najważniejsze, 
Chrystus nie zmienił swej postawy nawet              

w obliczu swej Męki.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ks. Krystian Wilczyński



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii we wtorek o  17.00 w domu parafialnym. 

2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na spotkanie modlitewne       

we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

3. Grupa charytatywna Św. Ojca Pio, działająca w naszej parafii, zaprasza osoby potrzebujące 

pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w każdą środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym. 

O szczegółach piszemy na str. 1. 

4. Wspólnota młodzieżowa „Ucho Igielne” zaprasza na Mszę Świętą, adorację Najświętszego 

Sakramentu i spotkanie w czwartek o 18.00. 

5. Spotkanie osób zapisanych na przyszłoroczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej w czwartek o godz. 

18.45 w domu parafialnym. 

6. Bierzmowanie w naszej parafii będzie odbywać się co dwa lata i będzie obejmować dwa roczniki. 

W związku z tym w tym roku przygotowuje się młodzież klasy III gimnazjalnej oraz klasy VIII. 

Spotkania odbywają się w piątki o godz. 18.45 w domu parafialnym. 

7. Zachęcamy młodzież do zapisywania się na wyjazd do Warszawy na wydarzenie „Stadion 

Młodych”. 

8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 

porannej Mszy Świętej. 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszego byłego parafianina Henryka Lewickiego, l. 54, zam. przy        

ul. Reja. Polećmy go miłosiernemu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

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 


INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 23 września; 8.00 + Halina Obszyńska w 5. Rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, brat Karol,	
szwagier Tadeusz; 10.00 + Józef Pokora; 12.00 + Edward Herlik-Herlikiewicz w 13. rocznicę śmierci oraz 
rodzice Genowefa i Maksymilian; 18.30 + Hildegarda Sturmowska w 10. rocznicę śmierci 
Poniedziałek, 24 września; 7.30 + Józef Pokora; 18.00 + Ryszard - intencja od Krzysztofa 
Wtorek, 25 września - Bł. Władysława z Gielniowa; 7.30 + Bartłomiej; 18.00 + Józef Pokora

Środa, 26 września - Św. Kosmy i Damiana; 7.30	+ Józef Pokora; 18.00 - w pewnej intencji 
Czwartek, 27 września - Św. Wincentego a Paulo; 7.30 + Krzysztof Trzychała; 18.00 + Józef Pokora  
Piątek, 28 września - Św. Wacława; 7.30 + Ryszard - intencja od Tadeusza; 18.00 + Józef Pokora 
Sobota, 29 września - Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 7.30 + Józef Pokora; 
18.00 + Bolesław w 15. rocznicę śmierci 

Niedziela, 30 września; 8.00	+ Andrzej Jankowski - m-c po pogrzebie; 10.00 + Hieronim Kucharski, 
Zofia, Anastazja, Juliusz; 12.00 + Józef Pokora; 18.30 + Dariusz Zawacki - m-c po pogrzebie


