TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

Trzecia Niedziela Zwykła - 24 stycznia 2016 roku (nr 27)
I czytanie Ne 8,2-10; II czytanie: 1Kor 12,12-30; Ewangelia: Łk 1,1-4; 4,14-21.

W najbliższy piątek o godzinie
18.30 odbędzie się w naszym
kościele
koncert
kolęd
w wykonaniu grupy muzycznej
o nazwie"Zespół w Składzie".
Grupę tę tworzą znani polscy
muzycy grający w zespołach:
Luxtorpeda, Happysad, Arka
Noego. Zapraszamy na to
niezwykłe wydarzenie dzieci,
młod zie ż, dorosłych, całe
rodziny.

ŚWIATŁO SŁOWA - 3. niedziela zwykła

Dzisiejsza liturgia słowa zawiera kilka myśli przewodnich.
Warto wybrać te, które wydają się przemawiać szczególnie
do naszego "tu i teraz". Następnym razem pojawią się za
3 lata w tym układzie. Będziemy wtedy zupełnie innymi
ludźmi. Spójrzmy co mówi Duch do Kościoła.
Pierwsze czytanie objawia nam radość z faktu, że Bóg
przemawia przez swe niezmienne Prawo. Naród Izraela
wrócił z 70. letniego wygnania babilońskiego, gdzie zapomniał języka hebrajskiego, gdzie przeżył ciężkie chwile upadku narodu, zniszczenia świątyni, absolutnej klęski. Bóg jednak przez proroków podtrzymywał ich w łączności ze sobą.
Dziś spotykamy ich po odbudowaniu świątyni i przy
wznawianiu kultu. Prawie wiek nie czcili tu Boga. Pokolenia
z wygnania są już nowym narodem, z naleciałościami
pogańskiej Babilonii, z naruszonymi fundamentami nie tylko
własnej wiary, ale i tożsamości.
Nehemiasz, który był zarządcą z woli króla perskiego,
uczestniczy wraz z Ezdraszem w ponownym odczytaniu
Księgi Prawa. Czytano ją z tłumaczeniem, bo hebrajski
został zapomniany. Duch w ludzie dochodzi do głosu. Na
pouczenia Prawa odpowiadają płaczem i smutkiem.
Słodycz słów Boga spotyka się z ich poczuciem marności,
zawodu jaki sprawili Stwórcy, faktu swojej narodowej
niewierności. Skupiają się na sobie i swoich przeżyciach,
zamiast zwrócić uwagę na Boga, który właśnie ich przywraca do łask. Do tego właśnie nawołuje Nehemiasz:
jedzcie i pijcie, bawcie się i róbcie to wspólnie. Nie może
być kogokolwiek, kto w tym dniu zostałby w samotności.
Dzień ten jest poświęcony Panu, a "Radość w Panu jest
ostoją waszą" (Ne 8,10).
To zwrócenie uwagi na odnowienie obyczajów. Taką
swoistą reanimację (powtórne przywrócenie życia, łac.
anima). To również zwrócenie uwagi na wspólnotowy

wymiar świętowania powrotu do życia. Pokazuje to wymowny przykład Ciała Chrystusa, Głowy i nas jako jego
członków, zapisany przez św. Pawła. Ciało bez życia jest
martwe. Dlatego potrzebuje ożywiającego impulsu. Jest
nim Duch - Pan i Ożywiciel, choć lepiej nazwać Go Dawcą
życia. On ożywiał słuchaczy Chrystusa w synagodze, tak,
że dziwili się Jego nauce: "A wszyscy przyświadczali Mu
i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust
Jego" (Łk 4,22a).
Ten sam Duch ożywia więc i nas, odkąd jesteśmy w nim
ochrzczeni. A jak widać, jest to Duch życia i działania dla
budowania Kościoła we wszystkich wymiarach: osobistym,
rodzinnym, wspólnotowym, parafialnym, społecznym itd.
Tak więc chrzest rzeczywiście jednoczy i łączy nas
z Jezusem Chrystusem. Najpełniej wspólnota Kościoła
wyraża to w Dniu Pańskim - w niedzielę.
Wtedy właśnie Duch Święty objawia się w całej swojej
mocy - jednoczy ludzi w Eucharystii, którą swoją mocą
urzeczywistnia w darach chleba i wina. Ten sam Duch
u początków stworzenia, ten sam Duch w ożywczym
tchnieniu człowieka, ten sam Duch w prorokach, ten sam
Duch w Maryi Niepokalanej, ten sam Duch w poczęciu
Syna Bożego, ten sam Duch w Chrystusie, ten sam Duch
w Passze Zbawiciela, ten sam Duch w dniu Pięćdziesiątnicy, ten sam Duch w swej świątyni - Ciele Mistycznym
Chrystusa.
Pozwólmy się Jemu zjednoczyć w Eucharystii - sakramentowemu centrum wszechświata. Wokół Jezusa
uwielbionego są wszyscy i wszystko: święci, aniołowie,
byty ożywione i nieożywione. Wszystko jest ze względu
na Niego, i dla Niego, i w Nim. On łączy niebo z ziemią,
żywych i umarłych, wtedy i teraz - wszystko. Jemu chwała
ks. Krystian Wilczyński
na wieki!

Święto Nawrócenia Świętego Pawła
W poniedziałek, 25 stycznia, przypada święto nawrócenia
Świętego Pawła. Urodził się on w Tarsie około 5-10 roku
po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie
przywiązanej do tradycji. Po rodzicach Szaweł odziedziczył
obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania
płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem
Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji
religijnej sprawiła, że mając około 30 lat stał się
zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą
Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej
woli udał się z listami polecającymi do Damaszku,
aby tam ścigać chrześcijan. U bram miasta “olśniła go
nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię,
usłyszał głos: “Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” - “Kto jesteś, Panie?” - powiedział.
A On: “Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”
(Dz 9, 3-6). Po nagłym, niespodziewanym i cudownym
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Odbył

trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 45-49: CyprGalacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach
50-52: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem
z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez
-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Święty Paweł, nazywany Apostołem Narodów,
jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. W Palestynie Paweł został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa
i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu
w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został
deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa
lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie.
Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (?) i na Kretę.
Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie
oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym
samym roku - 67 - co św. Piotr. Szczątki Pawła Apostoła
złożono w grobowcu w Rzymie, nad którym wybudowano
w IV wieku bazylikę św. Pawła za Murami.

Na szczyt góry Tabor, czyli Przemienienia, prowadzi kręta,
asfaltowa droga. Można wspiąć się na własnych nogach
lub skorzystać z dowożących pielgrzymów busików,
których kierowcy raczej nie uważają za stosowne zwalniać
na zakrętach. Punktem centralnym góry jest Bazylika
Przemienienia. Malowidło nad głównym ołtarzem świątyni
przedstawia scenę przemiany Chrystusa z postaci ludzkiej
w boską wobec zdumionych uczniów: Piotra, Jakub i Jana,
jedynych świadków tego zdarzenia. Obok znajdują się
zabytkowe ruiny w otoczeniu ciekawej roślinności, jak imponujących rozmiarów kaktusy czy drzewa pieprzowe.
Z góry można też podziwiać piękne widoki na Galileę.
Z Ewangelii św. Marka i Mateusza dowiadujemy się,
że Jezus udał się na górę Tabor z trzema najbliższymi
uczniami "po sześciu dniach", a kiedy przemienił się wobec
nich, a na dodatek na niebie ukazali się Eliasz i Mojżesz,
zdezorientowany Piotr chciał zbudować namioty dla całej
Trójki. Te informacje mogą sugerować, że wydarzenie
miało miejsce w trakcie Święta Sukot, inaczej Namiotów
lub Szałasów. Święto to upamiętnia wędrówkę Izraela przez
pustynię po ucieczce z Egiptu. Trwa tydzień i nadal jest
obchodzone przez Żydów zgodnie z wywodzącą się z Biblii
tradycją. W trakcie święta wyznawcy religii mojżeszowej
powinny nocować i spożywać posiłki w prowizorycznym
namiocie. Ważne, aby dach namiotu lub szałasu był
wykonany tak, aby z jego wnętrza widać było gwiazdy.
W czasie Sukot w miejscowościach zamieszkanych przez
Żydów takie konstrukcje stoją na dachach budynków, na
balkonach, w podwórkach i przy restauracjach. Jest to
czas radosny, zakończony obchodami Simchat Tora, kiedy
cały naród izraelski cieszy się z posiadania Słowa Bożego
na piśmie.

W drodze powrotnej Jezus surowo przykazał uczniom, by
nikomu nie opowiadali o tym, co zobaczyli na górze Tabor.
Być może dlatego, że i tak nikt by nie zrozumiał. Można
powiedzieć, że ich przeżycie było mistyczne, a takich doznań
nie da się opisać słowami. Jednak każdy człowiek wierzący
szczerze i naprawdę w którymś momencie życia doświadcza swojej góry Tabor, spotkania z Jezusem w boskiej
postaci i przeczucia rzeczy przyszłych. Są to doznania tak
piękne, że chciałoby się na zawsze pozostać w takim stanie
- zbudować namiot i zatrzymać w nim Chrystusa dla siebie.
Trzeba jednak, jak Jezus i trzej uczniowie, wracać zaraz
do codzienności. Oni też musieli zejść ze wzgórza, gdzie
było im tak dobrze i cudownie, bo czekały ich jeszcze inne
góry: najpierw Oliwna, a potem Kalwaria. Bez tego nie
byłoby zbawienia.
Nazwa Święta Sukot pochodzi od żydowskiego słowa
suka, które oznacza namiot lub szałas - taki, jakie budowali
sobie Izraelczycy podczas czterdziestoletniej podróży do
Ziemi Obiecanej. Na nas też czeka obiecane niebo, ale
dopiero kiedy pokonamy wszystkie góry, które jeszcze
przed nami.
Asia

Miejsca Jezusa - GÓRA TABOR

O miłosierdziu w noc ciemną
Nie bój się, robaczku Jakubie,
nieboraku Izraelu!
Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana Odkupicielem twoim - Święty Izraela. (Iz 41, 14)
Czasem Boże miłosierdzie objawia się najwyraźniej wtedy,
kiedy wydaje się nam, że otaczają nas całkowite ciemności.
Kiedy wszystko inne zawodzi, kiedy nie ma znikąd ratunku
i czujemy się całkowicie bezradni, kiedy myślimy, że to już
koniec i nic już nie można zrobić, wtedy, w zupełnej ciszy
i pustce, odzywa się Głos: "Nie lękaj się, bo Ja jestem
z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem" (Iz 41,10).
Pan Jezus często tak mówił: do Jaira, któremu doniesiono,
że jego dwunastoletnia córka zmarła, rzekł: "Nie bój
się, wierz tylko" (Łk 8, 50b); wdowę z Nain, która
również straciła jedynego syna, pocieszał: "Nie
płacz" (Łk 7, 13b); uczniów, doświadczonych rybaków przecież, a przerażonych gwałtownym wiatrem
zagrażającym ich łodzi, karcił: "Czemu tak bojaźliwi
jesteście?" (Mk 4, 40b). W scenie zmartwychwstania opisanej przez św. Marka młodzieniec przy
grobie uspokajał przestraszone niewiasty, które
przyszły namaścić ciało Nauczyciela: "Nie bójcie się"
(Mk 16, 6), Jezus powstał z grobu i żyje.
Czasem trzeba doświadczyć całkowitej bezradności, by
zrozumieć, że możemy polegać tylko na Bogu, że tylko
On jest skałą, która nigdy się nie zachwieje, a także by
uwierzyć, że On jest Bogiem wszechmocnym, ale też
nieskończenie miłosiernym i kochającym nas do
szaleństwa. I że to Jego miłości i bliskości pragniemy
najbardziej na świecie.
Święty Jan od Krzyża opisuje doświadczenie "nocy
ciemnej", podczas której człowiek stopniowo uwalnia się
od przywiązania do wszystkich rzeczy materialnych
i duchowych. Jest to trudny proces, ale jego uwieńczeniem
jest całkowite zjednoczenie ze Stwórcą. I pełnia szczęścia
na wieki, ponieważ tylko On jest wodą żywą, która może
zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia, jak mówił o tym
Jezus Samarytance przy studni: "Kto będzie pił wodę, którą
Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki" (J 4, 14a).
Święty Jan opisuje przedstawia scenę spotkania zmartwychwstałego Jezusa ze świętym Piotrem, poprzedzoną
taką właśnie ciemną nocą, kiedy Kefas być może zrozu-

miał, że nic dla niego nie jest ważne - tylko Jezus, jego
ukochany Mistrz i Przyjaciel. I że poza Nim i bez Niego
nie ma życia.
Po śmierci Jezusa i Jego - jeszcze wtedy tajemniczym
- zniknięciu z grobu, uczniowie wrócili do siebie do Galilei.
Właśnie skończył się dla nich cudowny czas, wspaniała
przygoda, w jakiej uczestniczyli przy boku Chrystusa przez
ostatnich kilka lat. Te wszystkie niezwykłe zdarzenia,
w jakich brali udział, sława Nauczyciela, która też i im się
udzielała, a przede wszystkim niezwykła osobowość
Nazarejczyka, z którym bardzo się zaprzyjaźnili, w niczym
nie przypominały ich wcześniejszego, monotonnego życia
prostych robotników. Dlatego słowa Szymona Piotra "Idę
łowić ryby" (J 21, 3), wypowiedziane do innych uczniów, którzy też nie wiedzieli, co mają ze sobą
zrobić, skoro zabrakło ich Mistrza, wydają mi się
najbardziej dojmującym krzykiem bólu i cierpienia
w całej Ewangelii. Słyszę w nich poczucie całkowitej pustki i bezradności. Piotr i jego towarzysze
być może zaczynali właśnie rozumieć, że Jezus
był kimś więcej niż wyjątkowym Człowiekiem
i że zupełnie nie potrafią już żyć bez Niego.
Uczniowie wsiedli więc do łodzi "ale tej nocy nic nie
złowili" (J 21, 3b).
Co musiało się dziać w głowie i w sercu świętego Piotra
podczas tej długiej, ciemnej nocy, tego możemy tylko się
domyślać, jednak kiedy noc się skończyła - każda kiedyś
się kończy - i nastał ranek, uczniowie dostrzegli na brzegu
jeziora Jezusa (poznali Go po tym, że kazał im, jak kiedyś,
zarzucić sieć w wodę, która, jak kiedyś, napełniła się po
brzegi rybami), a wtedy Kefas rzucił się w wodę, by jak
najszybciej znaleźć się blisko Niego. Ewangelista dodaje,
że był prawie nagi, co można rozumieć jako stan uwolnienia
od wszystkiego, co nie miało związku z umiłowanym
Nauczycielem. Piotr, po ostatnich doświadczeniach: w Ogrójcu, przy pałacu Kajfasza, przy grobie i teraz na jeziorze,
wreszcie zrozumiał, że kocha Jezusa ponad wszystko i że
tylko On dla niego się liczy.
W tym kontekście pełnego znaczenia nabierają słowa
Chrystusa wypowiedziane do uczniów jakiś czas wcześniej,
również na jeziorze, kiedy Jezus chodził po jeziorze, a oni
myśleli, że to zjawa: "Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się"
(Mk 6, 50b). On jest, zawsze obok, kochający i miłosierny,
nie ma więc czego się lękać. Tylko On i nikt inny. J. Czech

Domowy Kościół

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego
Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc
o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem
widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem,
którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje
między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które
dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza.
Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku

darem Stwórcy. "W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni
siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki
sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane,
mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.".
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu
małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować
go przez całe życie. Duchowość małżeńska proponowana
w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez

przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna
modlitwa rodziny, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo
przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane

są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej
jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty,
w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi
Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność,
bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość
uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny
i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru
służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się szansą
dla rozwoju człowieka - wzrastania w Bogu, poznawania
prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Więcej na: www.dk.oaza.pl, www.gdansk.oaza.pl/dk/

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 24 stycznia 2016 r.
7.30 - dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla całej rodziny i Małgorzaty; 9.30 + Zofia Czołnowska w 20. rocznicę śmierci
11.00 + Leokadia i Ludwik Kwiatkowscy; 12.15 - dziękczynna z okazji 30. rocznicy ślubu Anny i Jacka z prośbą o błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny; 18.30 - dziękczynna z okazji 80. urodzin Haliny z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata;
Poniedziałek, 25 stycznia - Święto Nawrócenia Świętego Pawła
7.30 - w intencji parafian; 18.00 + Roman Nawrocki;
Wtorek, 26 stycznia - Św. Tymoteusza i Tytusa
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 18.00 + Wojciech Kaczor w m-c po śmierci;
Środa, 27 stycznia - Bł. Jerzego Matulewicza
7.30 - w intencji parafian; 18.00 + Franciszek Ogiński w 3. rocznicę śmierci;
Czwartek, 28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu
7.30 - w int. Mikołaja i Jeremiego; 18.00 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Kazimierza oraz o szczęśliwą operację;
Piątek, 29 stycznia
7.30 - dziękczynna z okazji 82. urodzin Bernarda z prośbą o zdrowie, udaną operację i błogosławieństwo na dalsze lata życia;
18.00 - w intencji członków wspólnoty Żywego Różańca;
Sobota, 30 stycznia
7.30 + Witold Sobecki; 18.00 + Longin Janicki w 17. rocznicę śmierci (budowniczy kościoła).

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Księgarnia "Nowa Ewangelizacja" rozprowadza dzisiaj w przedsionku kościoła książki o tematyce religijnej.
2. Msze Święte wieczorne od poniedziałku o godz. 18.00.

3. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 18.45 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy młodzież
pracującą oraz dorosłych parafian.

4. Katecheza biblijna dla dorosłych w środę o 18.50.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Po adoracji o 19.30 spotkanie młodzieży.
6. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych w czwartek o godz. 18.30 w domu parafialnym.

7. Zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu "Zespołu w Składzie", w piątek o godz. 18.30. Szczegóły na str. 1.

8. Organizujemy w naszej parafii Wspólnotę Domowego Kościoła. Jest ona przeznaczona dla małżeństw w różnym
wieku, z różnym stażem małżeńskim. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
na spotkanie informacyjne w przyszłą niedzielę 31 stycznia o godz. 12.00 w domu parafialnym.

9. 7 lutego zainaugurujemy w naszej parafii modlitewne dzieło: "Różaniec rodziców za dzieci". Wszystko na to wskazuje,
że powstaną od razu 2 róże, gdyż zgłosiło się ok. 30 osób. Są zatem jeszcze wolne miejsca w drugiej róży, dlatego
zachęcamy rodziców do włączania się w tę piękną inicjatywę. Zgłoszenia do kapłanów.

10. Z powodu koncertu spotkanie wspólnoty Żywego Różańca odbędzie się w następny piątek, czyli 5 lutego.
11. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4326 zł. Bóg zapłać.

12. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Serdecznie dziękujemy za spotkania i serdeczne rozmowy. Bóg zapłać również
za złożone ofiary, które zostaną wykorzystane na działania remontowo-inwestycyjne oraz duszpasterskie w naszej parafii.
13. O posprzątanie kościoła prosimy I Różę Różańcową oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.
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 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

