TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

5. Niedziela Wielkanocna - 24. kwietnia 2016 roku (nr 39)
I czytanie Dz 14, 21-27; II czytanie: Ap 21, 1-5a; Ewangelia: J 13, 31-35.

W miniony wtorek minął rok od ukazania się pierwszego Tygodnika Parafii
Najświętszej Maryi Panny. Cieszę się, że tak życzliwie przyjmujecie każdy
kolejny numer. Dzięki Wam nasza gazetka dociera również do tych, którzy
z różnych powodów nie przychodzą na niedzielną Eucharystię (w tym miejscu
serdecznie pozdrawiam Parafian, którym choroba nie pozwala opuścić domu).
Dziękuję wszystkim, którzy piszą artykuły w naszym Tygodniku!
Przed nami ostatni tydzień kwietnia - i dwa święta: w poniedziałek będziemy
wzywać wstawiennictwa Świętego Marka, a w piątek Świętej Katarzyny ze Sieny.
A za tydzień rozpoczniemy miesiąc maj, który tak sobie upodobała Matka Boża.
Będą oczywiście Nabożeństwa Majowe (o 17.30, a w niedziele o 18.00) oraz
pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie - 13-go maja (już za rok setna
rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie!). Proszę też pamiętać o zmianie - od
pierwszego maja - godzin niedzielnych Mszy Świętych (8.00; 10.00; 12.00 i 18.30).
3-go maja zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę w uroczystość
Matki Bożej Królowej Polski (8.00; 10.00; 12.00 i 18.30).
Polecamy modlitwie naszych Parafian maturzystów, którzy w pierwszym tygodniu
maja rozpoczną zdawanie egzaminu dojrzałości oraz dzieci, które w niedzielę,
15 maja (na Mszy o 10.00) po raz pierwszy przyjmą Jezusa w Komunii świętej.
Oprócz tego o naszą modlitwę prosi dwunastka kandydatów do bierzmowania,
którzy mają otrzymać dary Ducha Świętego w środę, 25 maja na Mszy o 18.00.
Maj to również radosne świętowanie Zesłania Ducha Świętego (poprzedzone
nocnym czuwaniem w wielu kościołach naszego miasta) i, dzień później (16 maja),
nasz Odpust Parafialny w święto Maryi Matki Kościoła. Majowe świętowanie
zakończymy uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, które będziemy
obchodzili w Dzień Matki - 26 maja.
Czerpcie pełnymi garściami łaski wyproszone nam przez Matkę Bożą w Jej
miesiącu. Nie zapominajcie także o spowiedzi świętej - wszak "błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".
I - już na zakończenie - życzenia owocnej pielgrzymki dla tych, którzy
1-go maja wyruszą na Podlasie. Alleluja!
www.matkakosciolagd.pl

Światło Słowa - V Niedziela Wielkanocna
Dzisiejsza liturgia pokazuje nam sens bycia chrześcijaninem: głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego na
wszystkie możliwe sposoby.
Pierwszych widzimy świętych Pawła i Barnabę, którzy
przemierzają kolejne miejsca, a głosząc Jezusa ludowi
wzbudzają Mu uczniów: Chrzczą i udzielają Ducha
Świętego, ustanawiają przełożonych gmin (biskupów) i powierzają wszystkich Bogu, aby byli samodzielni w wierze.
A co najważniejsze, idą tam, gdzie Duch Święty ich posyła.
Posłuszeństwo, które odczytują intuicją swojego serca jest
dla nich wyznacznikiem kierunku działania. To świadczy,
że znali Boga, umieli rozpoznać Jego głos pośród swoich
własnych myśli i podpowiedzi ludzkich. Umieli rozpoznać
tchnienie Pana, bo ćwiczyli się w tym. Post i modlitwa,
to dwa środki na wyciszenie własnych pragnień i na

ks. Piotr

"naukę" słuchania Pana.
Rozkochana w Bogu dusza potrafi usłyszeć Jego głos
pośród wielu innych. Podobnie jak matka potrafi usłyszeć
i rozpoznać głos swojego dziecka w tłumie innych rozkrzyczanych dzieci. Tak działa wrażliwość miłości. Czasem,
dla upewnienia czy to naprawdę Bóg mówi, potrzeba
potwierdzenia z Pismem Świętym i z wiarą wspólnoty
Kościoła.
Znając z Pisma Świętego sposób działania Boga, można
proroczo przewidzieć czego On by się spodziewał i wierzyć, że w konkretnych momentach tego właśnie będzie
oczekiwał; że w tą stronę powieje Duch. Temu natchnieniu
można się poddać z całą pewnością i zaufaniem, bo On
zawsze kieruje w dobrą stronę. Ta pewność jest zbawienna. Słowa Psalmisty wydają się wypływać z tej pewności.

ciąg dalszy na str. 4

Oliwki
od Stwórcy, mówi światu: zobaczcie, taki
Ziemia Święta kojarzy mi się z drzewami
właśnie jest Bóg: dobry i piękny.
oliwnymi. U podnóża położonej na wschód
I jeszcze zachwycające jest to, że jesod Jerozolimy Góry Oliwnej znajduje się
teśmy sobie nawzajem potrzebni. Jedno
Bazylika Konania upamiętniająca modlitwę
ziarenko nie czyni różańca. Tak samo jest
Jezusa w noc przed Męką. Centralnym
w różnego rodzaju wspólnotach: każdy coś
punktem świątyni jest Skała Agonii, na
potrafi, czego nikt inny nie zrobi tak dobrze.
której klęczał Mesjasz, pocąc się krwią ze
Zawsze mnie zadziwia, kiedy w grupie, do
strachu przed czekającym Go cierpieniem
i prosił Ojca, by jeśli chce, oddalił od Niego ten kielich. której należę, przygotowujemy różne akcje charytatywne
Jednak, mimo wielkiego lęku i cierpienia, mówił też: "nie i za każdym razem okazuje się, że każdy wolontariusz ma
moja wola, lecz Twoja niech się stanie". A anioł z nieba inne umiejętności i talenty, dzięki którym udaje nam się
tworzyć piękne dzieła. Gdyby zabrakło jednego z nas, to
umacniał Go.
Drzewa oliwne mogą żyć setki lat. Im starsza oliwka, by już nie było to samo.
Przypomina mi się tu scena rozmnożenia chleba. Tylko
tym grubszy ma pień. Na dziedzińcu przed Bazyliką
Pan
Jezus potrafił nakarmić pięciotysięczny tłum pięcioma
Konania zachował się niewielki ogród oliwny. Nie jest
wykluczone, że korzenie drzew rosnących w Getsemani chlebami i dwoma rybami, ale nie mógłby tego zrobić, gdypochodzą z czasów Chrystusa, ponieważ nawet po ścięciu by nie znalazł się pewien chłopiec, który te chleby i ryby
miał przy sobie. I gdyby mama tego chłopca nie przygotooliwki z jej korzeni wyrastają młode pędy.
Na jerozolimskich straganach sprzedaje się wiele przed- wała dziecku jedzenia na drogę, zapewne z miłością i tromiotów wykonanych z drzewa oliwnego: szopki, figurki, ską, i właściwą dla wszystkich matek zapobiegliwością,
krzyże czy różańce. Na te ostatnie trzeba uważać, po- żeby jej synowi niczego nie brakowało w drodze, to
nieważ handlarze coraz częściej oferują ich "chińskie Chrystus nie miałby czego rozmnożyć i tłum zostałby głopodróbki". Prawdziwy różaniec różni się od plastikowego dny. Każdy z nas jest potrzebny i ma swoje miejsce
tym, że w różańcu wykonanym z drewna każde ziarenko w dziele zbawienia, nawet jeśli może się nam wydawać,
jest inne: jedno jasne, drugie ciemne; to ma szeroki pasek, że nasze życie jest monotonne i nic wielkiego nie
dokonaliśmy. Z ludzkiego punktu widzenia może nie, ale
tamto wąski.
Podobnie jest z ludźmi: każdy z nas jest inny i piękny na Bóg patrzy na nasze starania inaczej.
swój własny, wyjątkowy sposób. Skoro zostaliśmy stwo- Tak bardzo lubię drzewa oliwne, że chciałam mieć takie
rzeni na obraz i podobieństwo Boga, a Bóg jest nie- drzewko dla siebie. Wracając z Ziemi Świętej, zabrałam
skończony i niezmierzony, to każdy człowiek uwielbia sobą ze sobą pestki oliwek i w domu włożyłam je do doniczek,
inną Bożą cechę. Każdy z nas jest potrzebny, bo jest innym mając nadzieję, że któraś z nich wykiełkuje, ale jak na raobrazem tego samego miłującego Boga. Każdy człowiek, zie nie udało mi się wyhodować drzewka. Zresztą drzewo
wykorzystując swoje unikalne talenty i osobowość, dając oliwne tutaj to nie to samo co drzewo oliwne tam, w Jeruinnym dobro i piękno, które w sobie nosi, a które pochodzi zalem czy na Górze Oliwnej. Po hebrajsku oliwka to zait.
100 DNI DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Nie da się ukryć, że czekamy na chwile niezwykłe, piękne,
krótko mówiąc - takie, które zostaną w naszej pamięci na
zawsze. Jeżeli pewnych wydarzeń się spodziewamy,
zaczynamy odliczać czas, najpierw lata, a potem miesiące.
Gdy od upragnionego momentu dzielą nas tylko dni,
a wymarzona chwila zbliża się wielkimi krokami, tak
zwyczajnie po ludzku, nie możemy się już doczekać. Można
z utęsknieniem wypatrywać spotkania spędzonego z kimś
bliskim, od którego dzieli nie do pokonania odległość,
upragnionych wakacji w spokojnym zaciszu, czy rozpoczęcia nowego rozdziału życia. W życiu chrześcijańskim
także nie brakuje przykładów oczekiwania. Można odliczać
dni na przykład do dawno zaplanowanego wyjazdu do
sanktuariów naszego kraju, owocnych rekolekcji, pieszej
pielgrzymki na Jasną Górę, czy podziwiania architektury
sakralnej w różnych pięknych miejscach.
Dla młodych ludzi rok 2016 jest czasem szczególnym,

Asia Czech

ponieważ czekają na Światowe
Dni Młodzieży, które odbędą się
od 26 do 31 lipca w Krakowie.
16 kwietnia rozpoczęło się
wyjątkowe odliczanie do tego
niecodziennego spotkania, ponieważ wtedy do wydarzeń
w Krakowie pozostało dokładnie
100 dni. Pamiętamy, jak trzy lata
temu, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, papież Franciszek
ogłosił, że następne spotkanie odbędzie się tutaj na naszej
polskiej ziemi - w Krakowie. Radości nie było końca, na
brazylijskiej plaży wśród tłumów młodzieży z całego świata
powiewały nasze biało - czerwone flagi, a pewnie
niejednemu z nas oglądającemu przed telewizorem
transmisję trudno było uwierzyć, że uczestnictwo
w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku będzie
naprawdę możliwe. Popłynęły łzy wzruszenia, zaczęły się
telefony do przyjaciół, rodziny z pragnieniem podzielenia
tą cudowną nowiną oraz świadomością, że przeszkodą
w uczestnictwie w spotkaniu na pewno nie będzie
odległość i to marzenie ma jak najbardziej realną szansę,
aby się spełnić.
Wcześniejsze ŚDM odbywały się w różnych stolicach
europejskich, na przykład w Rzymie, Madrycie, Paryżu,
ale także miastach położonych na innych kontynentach,
między innymi w Sydney, Toronto czy Buenos Aires.
Kraków będzie drugim polskim miastem po Częstochowie
w 1991 roku, które z tej okazji przywita młodych
pielgrzymów z całego świata. Jest już podany konkretny
program tego wydarzenia, do którego zaliczają się
centralne dni spotkań z Ojcem Świętym oraz towarzyszące
im wydarzenia duchowe (liturgie, katechezy), jak również
aspekty kulturalne (koncerty, przedstawienia). Wszystko
oficjalnie rozpocznie się Mszą Świętą, natomiast
w czwartek 27 lipca odbędzie się pierwsze spotkanie
z papieżem, podczas którego nie zabraknie słuchania Słowa
Bożego, wspólnej modlitwy oraz przemówienia do
wszystkich uczestników. Wymiar pokutny podkreśli
piątkowa Droga Krzyżowa, kiedy młodzi ludzie dadzą
świadectwo swojej wiary.
Najbardziej osobisty charakter
będzie miało pełne skupienia,
modlitwy i radości czuwanie
z papieżem Franciszkiem przed
Najświętszym Sakramentem.
Wydarzenia w Krakowie
zakończy Eucharystia, cele-

browana przez Ojca Świętego,
podczas której papież "posyła
młodych na cały świat", ogłasza gdzie i kiedy odbędzie się
kolejne spotkanie młodzieży.
Już od dawna cały świat nuci
hymn tegorocznych ŚDM, to
znaczy niezwykle klimatyczny
utwór Błogosławieni miłosierni, nawiązujący do motta
przewodniego spotkania, a mianowicie słów z Ewangelii
Św. Mateusza: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią". Polska aranżacja doczekała się już
wersji w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim,
francuskim, czeskim, koreańskim, czy arabskim. To już
drugi polski hymn międzynarodowego spotkania młodzieży
polskiego autorstwa, pierwszym była, znana wszystkim
i ciesząca się do dzisiaj popularnością, pieśń Abba Ojcze
napisana przez ojca Jana Górę przed ŚDM
w Częstochowie w 1991 roku. Oprócz hymnu znane jest
również logo spotkania, które przedstawia czerwone
kartograficzne kontury Polski, z zaznaczonym wypełnionym okręgiem, nawiązującym do położenia
Krakowa. Pana Jezusa symbolizuje żółty krzyż, natomiast
Miłosierdzie otulający krzyż czerwono - niebieski płomień,
odwołujący się zarówno do tematyki spotkania, jak również
do obrazu Jezusa Miłosiernego. Kolorystka logo, to znaczy
kolor niebieski, czerwony i żółty, odzwierciedla oficjalne
barwy Krakowa i herbu miasta.
Z kilku lat oczekiwania na ŚDM zostało kilka miesięcy,
a więc pozostaje nam tylko dołożyć wszelkich starań, aby
w tym wszystkim uczestniczyć, modlić się w intencji tego
dzieła i duchowo się do niego przygotować. Już niedługo
młodzież z całego świata przyjedzie do Polski, najpierw na
kilka dni do naszej diecezji, a potem do centrum kultu
Bożego Miłosierdzia - Krakowa, aby wspólnie z Ojcem
Świętym i tysiącami młodych pielgrzymów cieszyć się
wiarą i, w myśl słów z tegorocznego hymnu ŚDM,
zaśpiewać: Panem jest Jezus - mówi w nas Duch. Niech
to widzi świat!
Barbara Majkowska

ciąg dalszy ze str. 1

Wszystko może przeminąć - i stara ziemia, i stare niebo,
i morze - ale Miasto Święte, "miejsce" Bożej Obecności
jest wieczne. Od chrztu jesteśmy obywatelami tego właśnie
miejsca. Apokalipsa pięknie opisuje - obrazem małżeństwa
Boga z Ludem - stan nowości, jaka nas czeka w w niebie.
Nie będzie tam trzeba się z kimkolwiek żegnać, nie będzie
rozłąki, cierpienia, ani płaczu. Wszystko będzie nowe, czyli
to samo, ale przemienione.
Co jest tą nowością, która będzie w niebie, a tu już możemy
z niej korzystać? To miłość. Według "przykazania nowego",
jakie daje nam Chrystus. Aż cztery razy Jezus wypowiada
to przykazanie, i to zaledwie w dwóch zdaniach następujących po sobie. To znaczy, że jest to bardzo ważne.
Przykazanie miłości jest podane tuż przed Męką, podczas
ostatniej wieczerzy. Chwała Boża jest zawsze tam, gdzie

dzieje się miłość. Można powiedzieć, że gdzie jej brak,
tam Boga brak. Warto zweryfikować w Prawdzie
(w Chrystusie) swoje postępowanie, nastawienie serca;
sprawdzić relacje, czy nie brakuje w nich miłości, albo jest
zbyt dużo miłości własnej i zmienić to. Inaczej nie będziemy
realizować przykazania Jezusa i postawimy siebie poza
Jego łaskami. Będziemy Go szukać, ale Go nie znajdziemy,
bo On idzie tam, gdzie jest sama miłość. Serca niewrażliwe
na obecność miłości nie będą "czuły" gdzie jest Pan. Ci
zaś, którzy znają smak miłości, będą jej pożądać i ciągle
będą jej szukać. Tacy od razu, jak tylko ją "poczują" skierują
się tam, gdzie jest jej źródło.
Pracujmy nad tą doskonałością w miłowaniu, bo "Przez
wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego".
ks. Krystian Wilczyński

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 24 kwietnia 2016 r. - 5. Niedziela Wielkanocna; 7.30 + rodzice: Aniela i Józef, Marianna i Ignacy;
9.30 + rodzice: Władysława i Paweł Korgul; 11.00 + Ryszard Kozak; 12.15 + Bogumiła Perko;18.30 + Krystyna Sidorowicz
Poniedziałek, 25 kwietnia - Św. Marka; 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Alfons Zieliński w 40. rocznicę śmierci
Wtorek, 26 kwietnia; 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Krystyna Sidorowicz - od siostry Walerii z rodziną
Środa, 27 kwietnia; 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + rodzice i dziadkowie z obojga stron

Czwartek, 28 kwietnia; 7.30+ Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Wojciech Jaźwiński w 2. rocznicę śmierci

Piątek, 29 kwietnia - św. Katarzyny Sieneńskiej; 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 - w intencji członków Żywego Różańca

Sobota, 30 kwietnia; 7.30 + Bogumiła Perko (greg.); 18.00 + Andrzej w 17. rocznicę śmierci; +Teresa Szewczyk w 9. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj akcja Pola Nadziei, czyli zbiórka na rzecz podopiecznych hospicjów. Co roku pomorskie hospicja otaczają
opieką około trzech tysięcy osób dorosłych i dzieci. Wolontariusze ubrani w żółte koszulki zbierają dzisiaj datki, które
zasilą budżet hospicjów. W podziękowaniu każdemu darczyńcy przekażą żonkil - kwiat symbolizujący nadzieję.
2. W poniedziałek przypada w kalendarzu liturgicznym święto św. Marka, ewangelisty, a w piątek św. Katarzyny
Sieneńskiej, patronki Europy.
3. II Wieczór Chwały odbędzie się w naszym kościele w niedzielę 8 maja. Konferencja dotycząca takiej modlitwy,
zatytułowana "Modlitwa chwały w życiu chrześcijanina", odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w domu
parafialnym. Po konferencji będzie miała miejsce modlitwa. Serdecznie zapraszamy.
4. Katecheza biblijna w środę o 18.50 w domu parafialnym.
5. Spotkanie młodzieży klas II gimnazjum i rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania w czwartek o 17.00
w domu parafialnym.
6. Msza Święta wieczorna w czwartek oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie przygotowana przez młodzież.
7. Spotkanie grupy Żywego Różańca w piątek po wieczornej Mszy Świętej w kościele.
8. W przyszła niedzielę, 1 maja będzie już nowy układ Mszy Świętych: 8.00, 10.00 (suma parafialna), 12.00 (dla
dzieci z rodzicami) oraz 18.30.
9. Wyjazd pielgrzymki do sanktuariów Podlasia w niedzielę 1 maja o godz. 6.30.
10. Spotkanie rady parafialnej w środę 4 maja o godz. 18.50 na plebani.
11. Na tacę inwestycyjno-remontową zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4063 zł. Za ofiarność Bóg zapłać.
12. Potrzebujemy 3-4 mężczyzn mających uprawnienia do pracy na wysokościach i dysponujących kilkoma dniami
wolnymi w maju.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy
Zmarła nasza parafianka Łucja Garska, l. 90, zam. ul. Reja 26. Wieczny odpoczynek racz jej 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

