



W poniedziałek, 25 marca obchodzimy w Kościele 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem 
Dzień Świętości Życia. Dokładnie dziewięć miesięcy 
przed Bożym Narodzeniem zwracamy szczególną 
uwagę na to, że każde życie jest darem od Boga 
i trzeba je chronić od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci. Dzień Świętości Życia został ustanowiony 
przez Episkopat Polski w 1998 roku jako odpowiedź 
na słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice 
„Evangelium Vitae”: „Proponuję, aby corocznie 
w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. 
Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i ob-
chodzony przy czynnym udziale wszystkich 
członków Kościoła lokalnego. Jego pod-
stawowym celem jest budzenie w sumieniach, 
w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie 
świeckim wrażliwości na sens i wartość lu-
dzkiego życia w każdym momencie i każdej 
kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim 
złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy 
jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, 
które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kon-
tekście zmieniającej się sytuacji historycznej”. Papież 
zaznaczał, że mówiąc o szacunku dla życia trzeba 
wziąć pod uwagę: „radość z narodzin nowego życia, 
poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego 
istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, 
bliskość z człowiekiem starym i umierającym, 
współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nie-
śmiertelności”.  

W tym dniu można podejmować lub odnawiać 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, które jest 
zagrożone grzechem aborcji w łonie matki. Trwa ona 
dziewięć miesięcy i polega ona na codziennym 
odmawianiu jednej dziesiątki różańca, a także 
specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz jego 
rodziców. Do tego można dołączyć także dodatkowe 
postanowienia. Duchową adopcję może podjąć każdy, 

a poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się 
na przykład w swoim parafialnym kościele lub 
prywatnie. Warto wspomnieć, że duchowa 
adopcja powstała po objawieniach Matki Bożej 
w Fatimie, która prosiła o modlitwę ró-
żańcową, pokutę i zadośćuczynienie za grzechy 
najbardziej raniące Jej Niepokalane Serce. 
W Polsce rozpoczęła się w 1987 roku, a jej 
pierwszy ośrodek powstał w kościele Ojców 
Paulinów w Warszawie. Ta modlitwa to 

konkretny i bezinteresowny dar, który oprócz ocalenia 
zagrożonego życia, może kształtować charakter, 
nauczyć systematyczności, pomóc w walce z ego-
izmem, czy spojrzeć na miłość oczami Boga. Co 
ciekawe, jest dostępna darmowa, nowoczesna aplikacja 
„Adoptuj życie” do pobrania na telefon, stworzona 
przez fundację „Małych Stópek”, która pomaga 
modlącemu wytrwać w postanowieniu. Aplikacja 
przypomina o codziennej modlitwie, a duchowy rodzic 
może posłuchać bicia serca dziecka, wczytać się w je-
go codzienne przesłania, a także umocnić swoją więź 
z maluchem.  

Barbara Majkowska

 to dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza 
się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Misje trwają cały 
tydzień, a na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św. Korzystając z tego czasu, 
każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga. 
 Zapraszamy do udziału w MISJACH ŚWIĘTYCH od poniedziałku do soboty: 
 - 8.30 Msza Święta, 9.00 spotkanie rekolekcyjne 
 - 18.00 Msza Święta, 18.30 spotkanie rekolekcyjne 
 31 marca (niedziela) - zakończenie na wszystkich Mszach Świętych

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24 marca 2019 roku (nr 151) 
Pierwsze czytanie: Wj 3,1-8a.13-15; Drugie czytanie: 1 Kor 10,1-6.10-12; Ewangelia: Łk 13,1-9. 
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W sobotę, 30 marca, w godz. od 13:00 do 18:00 
w sklepie spożywczym "Merkus", znajdującym się na 
terenie naszego osiedla, odbędzie się zbiórka żyw-
ności przeznaczonej na przygotowanie paczek 
wielkanocnych osobom potrzebującym z naszej 
parafii. Przy wejściu do sklepu będą stali wolonta-
riusze z Grupy Charytatywnej oraz członkowie Wspól-
noty Młodzieżowej. Do ich koszyków będzie można 
włożyć produkty o długim terminie ważności czy 
artykuły przemysłowe. Zachęcamy do włączenia się 
w tę akcję i tym samym zrobienia czegoś dla innych. 
 Przypominamy również, że w Caritas działa Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 

który funkcjonuje na al. Niepodległości 778 
w Sopocie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą zgła-
szać się osobiście lub telefonicznie (58 555 78 78 oraz 
668 928 431). Działalność Ośrodka zapewnia między 
innymi organizowanie i finansowanie szeroko pojętej 
pomocy prawnej, psychologicznej oraz zdrowotnej. 
Przypominamy także, że w każdą środę od godz. 17:00 
do 18:00 jedna osoba pełni dyżur w biurze para-
fialnym, podczas którego można zgłaszać potrzeby 
i sugestie, w jaki sposób można pomagać. Informu-
jemy, że stopniowo wydajemy paczki żywnościowe, 
a także bony do apteki na zakup leków. 

Dać komuś drugą szansę jest dla nas nie lada 
wyzwaniem. Dać kolejną szansę, gdy druga została 
zaprzepaszczona, wydaje się nam jednak całkowicie 
niemożliwe do spełnienia. Przecież druga szansa to 
i tak już było z naszej strony wielkie miłosierdzie! 
Jakże można oczekiwać więcej?! Sytuacja zmienia się, 
kiedy to my potrzebujemy wciąż kolejnej i kolejnej 
szansy, by spróbować raz jeszcze coś w sobie zmienić. 
Oczekujemy wówczas wyrozumiałości i cierpliwości. 
I tego Pan Bóg nam nie skąpi. 
Niekiedy tym, komu musimy dać kolejną szansę, jest 
sam Bóg. Chodzi o momenty, w których nie doś-
wiadczaliśmy jego obecności i jego działania – 
przynajmniej takie było nasze odczucie. Dać Bogu 
kolejną szansę oznacza otworzyć swoje serce na Jego 
słowo, w którym objawia nam swoje imię: „Jestem, 
który jestem. (…) To jest imię moje na wieki i to jest 
moje zawołanie na najdalsze pokolenia” (Wj 3,14.15). 
Imię to oznacza nie tylko obecność pasywną (przy-
glądanie się temu, co się dzieje), ale przede wszystkim 

aktywną obecność Boga w historii świata jako Tego, 
który towarzyszy człowiekowi na jego drogach: „Pili 
zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był 
Chrystus” (1 Kor 10,4). 
Wielki Post to czas dogłębnego rachunku sumienia 
z mojej relacji do Boga i do drugiego człowieka. 
Jednym z ważniejszych pytań, jakie mam sobie zadać, 
jest pytanie o to, czy potrafię wybaczyć Bogu Jego 
nieobecność. Tylko wtedy, gdy otworzę swoje serce na 
Słowo, które objawia mi prawdę o Tym, który jest 
permanentną Obecnością, będę potrafił z miłosier-
dziem dotknąć cierpienia drugiego człowieka, nie oce-
niając go, lecz umacniając poprzez swoje świadectwo 
o tym, że imię naszego Pana to Jestem. Prawdziwym 
owocem Wielkiego Postu jest miłosierne serce. Poz-
wólmy zatem Bogu, by w tym czasie okopał nasze 
serce i obłożył je nawozem swojego Słowa, żeby 
wydało owoc prawdziwego nawrócenia (por. Łk 13,8-9). 

ks. Mateusz Tarczyński

Ogłoszenia Grupy                  Charytatywnej Św. Ojca Pio 

Nawóz 



Pytania o wiarę

„JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA 
ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY” 

109. Jaką władzę w Królestwie przekaże Jezus swoim 
Apostołom? 
Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych świadków swego 
zmartwychwstania, aby byli razem z Nim i uczestniczyli 
w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby 
nauczali, odpuszczali grzechy, budowali Kościół i rzą-
dzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje „klucze 
Królestwa" (Mt 16,19) i zajmuje pierwsze miejsce, 
z misją strzeżenia wiary i utwierdzania w niej braci.  
110. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa?  
W Przemienieniu ukazała się przede wszystkim Trójca 
Święta: „Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch 
w świetlistym obłoku" (św. Tomasz z Akwinu). 
Rozprawiając z Mojżeszem i Eliaszem o swoim 
„odejściu" (Łk 9,31), Jezus wskazuje, że aby „wejść do 
swej chwały" (Łk 24,26), musi przejść przez krzyż 
w Jerozolimie, zapowiada swoje zmartwychwstanie 
i daje nam przedsmak Jego chwalebnego przyjścia, kiedy 
to „przekształci nasze ciało poniżone na podobne do 
swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21).  
Przemieniłeś się na górze, a Twoi uczniowie, na ile byli 
do tego zdolni, kontemplowali Twoją chwałę. Chryste 
Boże, by gdy zobaczą Cię na krzyżu, zrozumieli, że Twoja 
męka była dobrowolna, i aby głosili światu, że Ty 
prawdziwie jesteś promieniowaniem Ojca (Liturgia 
bizantyjska).  
111. Jak odbył się mesjański wjazd Jezusa do 
Jerozolimy?  
W oznaczonym czasie Jezus postanowił udać się do 
Jerozolimy, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. 
Jako Król-Mesjasz, zwiastujący nadejście Królestwa, 
wjeżdża do miasta na osiołku. Witają go dzieci, których 
wołanie podejmuje Kościół w Eucharystii na Sanctus:  
„Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pańskie" (Mt 21,9). Uroczystą celebracją tego 
wydarzenia w Niedzielę Palmową liturgia Kościoła 
rozpoczyna Wielki Tydzień.  

„JEZUS CHRYSTUS UMĘCZON POD PONCKIM 
PIŁATEM, UKRZYŻOWAN,  
UMARŁ I POGRZEBION"  

112. Jakie znaczenie ma Misterium Paschalne Jezusa? 
Misterium Paschalne Jezusa, które obejmuje Jego mękę, 
śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie, znajduje się 
w centrum wiary chrześcijańskiej, ponieważ zbawczy 
zamysł Boga wypełnił się raz na zawsze przez odku-
pieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa.  

113. Za jakie oskarżenia Jezus został skazany? 

Niektórzy przywódcy Izraela oskarżyli Jezusa o działanie 
przeciw Prawu, przeciw Świątyni Jerozolimskiej, w spo-
sób szczególny o występowanie przeciw wierze w jedy-
nego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym. 
Dlatego przekazali Go Piłatowi, aby Go skazał na 
śmierć.  
114. Jak Jezus zachowywał się wobec Prawa Izraela? 

Jezus nie zniósł Prawa danego Mojżeszowi przez Boga 
na Synaju, ale je wypełnił, objawiając jego ostateczny 
sens. Jest Boskim Prawodawcą, który wypełnia to Prawo 
w sposób doskonały. Ponadto On, wierny Sługa, swoją 
ofiarą na krzyżu wynagrodził popełnione przeciw niemu 
wykroczenia, ponieważ poniósł śmierć „dla odkupienia 
przestępstw, popełnionych za pierwszego przy-
mierza” (Hbr 9,15).  

115. Jaka była postawa Jezusa wobec Świątyni 
Jerozolimskiej?  
Jezus był oskarżony o wrogie nastawienie do Świątyni. 
Niemniej okazywał jej głęboki szacunek, ponieważ 
uważał ją za mieszkanie swego Ojca (por. J 2,16), i wy-
głosił w niej znaczną część swej nauki. Ale zapowiedział, 
w związku ze swoją śmiercią, także jej zburzenie, przed-
stawiając siebie jako ostateczne mieszkanie Boga wśród 
ludzi.  
116. Czy Jezus sprzeciwiał się wierze Izraela w Boga 
Jedynego i Zbawiciela?  
Jezus nigdy nie kwestionował wiary w jedynego Boga, 
nawet wtedy, gdy dokonywał czynów świadczących, że 
są dziełem Bożym: odpuszczenie grzechów. Domaganie 
się Jezusa wiary w Niego ze względu na dzieła Ojca, 
jakie wypełniał, i wymaganie nawrócenia wobec 
zdumiewającego wypełnienia się obietnic, pozwalają 
zrozumieć tragiczną pogardę Sanhedrynu, który uznawał, 
że Jezus zasługiwał na śmierć jako bluźnierca.  



Poniedziałek, 25 marca - Zwiastowanie Pańskie 
  8.30 + rodzice: Franciszek i Maria; brat Roman 
18.00 + dziękczynna za otrzymane łaski za wsta-
wiennictwem Matki Bożej z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo dla Władysława 
Wtorek, 26 marca 
 8.30 - podziękowanie za przywrócenie pracowników 
Opery Bałtyckiej do pracy 
18.00 + Rozalia Maciaszek - m-c po śmierci 
Środa, 27 marca 
  8.30 + Stefania Formela 
18.00 + Jan Ciemiński - m-c po pogrzebie 
Czwartek, 28 marca 
  8.30 - o powrót zwolnionych pracowników do pracy 
18.00 - w intencji Janusza Stępnia 
Piątek, 29 marca 
  8.30 + Stefania Formela 
18.00 + Władysława Szałkowska w 1. rocznicę śmierci; 
+ Andrzej Horbacz 

Sobota, 23 marca 
  8.30 - o zdrowie i błogosławieństwo dla Franciszki 
18.00 + Jerzy oraz rodzice 
4. Niedziela Wielkiego Postu, 24 marca - zmiana czasu! 
  8.00 + Tadeusz oraz rodzice z obu stron 
10.00 + Mieczysław Dróżka w 5. rocznicę śmierci 
12.00 + Teresa Bartnik - intencja od sąsiadów 
18.30 + Monika Szmytka oraz Stanisław i Marian

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


Droga Krzyżowa - 
piątek o 17.15  

Gorzkie Żale - 
niedziela o 17.30

1. W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzisiaj przy 
wyjściu z kościoła można złożyć do puszek ofiarę na Dzieło Pomocy Misjom. 

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30. 

3. Jutro, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to też Dzień Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, którą będzie można podjąć na Mszach Świętych o 8.30 oraz 18.00. Więcej na temat 
duchowej adopcji w gazetce parafialnej. 

4. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.  

5. W piątek jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich o godz. 17.15. 

6. W sobotę, w sklepie spożywczym „Merkus”, przeprowadzimy zbiórkę żywności przeznaczonej na 
przygotowanie paczek wielkanocnych osobom potrzebującym z naszej parafii. Szczegóły zbiórki, która 
będzie miała miejsce od 13.00 do 18.00, na str. 2.  

7. Jeśli do kogoś nie dotarła ulotka z programem misji, to jest ona wyłożona na stolikach przy wyjściu 
z kościoła. 

8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 
spotkaniu rekolekcyjnym, czyli ok. godz. 10.30. 


