TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
25. NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 września 2017 roku (nr 88)
Pierwsze czytanie: Iz 55,6-9; Drugie czytanie: Flp 1,20c-24.27a; Ewangelia: Mt 20,1-16a.

O co chodzi w ustawie #ZatrzymajAborcję?
Projekt ustawy #ZatrzymajAborcję zakłada usunięcie
możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie
niepełnosprawności bądź choroby.
W 2016 roku z wymienionej przyczyny zabito w Polsce
legalnie 1042 dzieci. Aborcje eugeniczne są najbardziej
brutalne ze wszystkich aborcji - wykonywane na dużych
i znacznie rozwiniętych dzieciach - w 4, 5 i 6 miesiącu
ciąży (wcześniej trudno o diagnozę!), bez podania dziecku
znieczulenia. Z aborcji tych mogą się urodzić żywe dzieci,
których potem nie reanimuje się, ale czeka się, aż po wielu
godzinach umrą.
Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje
się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo
i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa
i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz
dzieciach z pochopnie postawioną radykalną diagnozą.
Projekt #ZatrzymajAborcję nie zmienia nic w kwestii:
- punktów niedotyczących bezpośrednio aborcji z przyczyn
eugenicznych,
- osób podlegających karaniu za aborcję ani wymiaru kary,
- wykonywania badań prenatalnych.
Tym ostatnim odbiera funkcję testu, na podstawie którego
można zabić dziecko, a przywraca im naturalny diagnostyczno-terapeutyczny charakter. Ponieważ część lekarzy
obawia się kierować kobiety na badania prenatalne w
obawie, aby ich wynik nie stał się podstawą do aborcji,
likwidacja możliwości zabijania dzieci za zły stan zdrowia

może przyczynić się do tego, że badania prenatalne będą
łatwiej dostępne. Lekarze nie będą się już bali ich zlecać.
Projekt koncentruje się na usunięciu jednej przesłanki
aborcyjnej, aby jak najszybciej zabezpieczyć przed zabiciem
możliwie dużą liczbę dzieci. Ratowanie konkretnych ludzi
jest w nim priorytetem.
Projekt jest niezależny od działań pomocowo-osłonowych
proponowanych przez państwo w odrębnych ustawach,
gdyż działania osłonowe nigdy nie zastąpią ochrony prawnej
życia.
Każdego dnia w wyniku legalnej aborcji ginie średnio troje
dzieci podejrzewanych o chorobę. Zwłoka w nowelizacji
ustawy to kolejne ofiary.
www.zatrzymajaborcje.pl

W niedzielę, 8 października, w naszej parafii, będzie można
złożyć podpis pod powyżej opisanym projektem.

Z BOGIEM W ZSRR - ŚWIADECTWO O. WALTERA CISZKA SJ (cz. II)
Kolejne doświadczenia duchowe ojca Waltera związane
są z przeniesieniem go do więzienia NKWD na Łubiance
w Moskwie. Spędził tam 5 lat, przez większość czasu
samotnie, co wiązało się z innym rodzajem cierpienia
- przebywaniem tylko z własnymi dręczącymi myślami.
Pomimo schludnych warunków, dojmująca samotność
skojarzyła się kapłanowi ze stanem duszy w piekle.
Łubianka okazała się jednak dla jezuity szkołą modlitwy,
szczególnie w oparciu o tekst "Ojcze Nasz". W moskiewskiej celi inaczej wybrzmiewały słowa "Bądź wola Twoja".
W tej sytuacji zakonnik odkrywał też błędy w swojej
modlitwie i stopniowo oczyszczał ją z egoizmu. Doszedł
do wniosku, żeby nie modlić się dla siebie o dodatkowe racje żywnościowe - których i tak nigdy pomimo głodu nie
dostał - ale np. prosić w intencji śledczych, którzy go przesłuchiwali, ponieważ też byli dziećmi Boga, a ponadto
ofiarowywać swój głód za wszystkich głodujących na świe-

cie i w Rosji, którym też nie było łatwo podczas wojny.
Ojciec Walter zauważa, że modlitwa jest przede
wszystkim przebywaniem w Bożej obecności. W przeciwnym wypadku modlący się "może przypominać psa
szczekającego o swoją kolację". Wypowiada się tylko coś,
czego nauczył się umysł. Bóg może tego wysłuchać, tak
jak my możemy zlitować się nad szczekającym psem
i dać mu coś do jedzenia. Niemniej jednak daleko temu do
prawdziwej modlitwy, która jest relacją zaufania między
osobami i wymaga pewnego wysiłku z naszej strony. I nawet jeśli nie zawsze nam wychodzi, Bóg te wysiłki docenia.
Podczas pobytu na Łubiance bodaj najgorsze dla zakonnika
były męczące psychicznie, wielokrotne przesłuchania, kiedy to przeinaczano jego zeznania, opisywano jego rzekomą
szpiegowską działalność, a na koniec kazano podpisać tak
brzmiące raporty. Jezuita pod wpływem strachu zrobił to
- został wówczas złamany i upokorzony, czuł się opuszczony

przez Boga. Zdał sobie jednak sprawę, że całe to upokorzenie wynikało przede wszystkim z tego, że wciąż za
bardzo wierzył we własne siły ("to ja poniosłem porażkę")
i chciał, aby Bóg pomógł mu w taki sposób, jaki kapłan
sam mu narzuci. A w dodatku nie przyznawał się do tego
przed sobą. Każdy z nas ma zresztą taką tendencję i to
wielka sztuka, aby naprawdę w pełni oddać się Opatrzności. Na tym właśnie polega pokora, której ojciec
Walter nauczył się podczas przesłuchań. Odczytał to doświadczenie jak tygiel, który oczyścił go z resztek egoizmu
i jak próbę podobną do tej, którą przeżył święty Piotr po
zdradzie Mistrza.
Jezuita wiedział już, że nie może ufać sobie, bo sam
zawiódł. Ostatecznie pozostało mu całkowite zaufanie
Bogu. Przyrównał je skoku w przepaść, w którym Bóg

zapewnia, że nas złapie. Ale my tak do końca Mu nie
wierzymy i boimy się skoczyć. Ufamy, ale tylko do pewnego stopnia - jest w nas strach, że może jednak Bóg nas
nie złapie, gdy będziemy spadali. Tak też czynił ojciec
Walter, pomimo że od dziecka był dobrym chrześcijaninem,
wstąpił do zakonu, prowadził głębokie życie duchowe i naprawdę szukał woli Bożej, to i on zawsze bał się tak w pełni zawierzyć. Jak sam mówi, dopiero gdy odkrył ten fakt
naprawdę się nawrócił! Przyniosło mu to wielką wolność,
pewność i szczęście, idealny pokój duszy. Dopiero wtedy
mógł wygrać kolejną walkę. Gdy zaproponowano mu
intratną ofertę zostania radzieckim szpiegiem w Watykanie,
on z wielkim spokojem odmówił, pomimo iż grożono mu
śmiercią. Zapłacił za to jednak inną cenę - wywieziono go
na wieloletnie, ciężkie roboty na Sybir.

Damian Zelewski
Trzecia część duchowego świadectwa jezuity - za tydzień.

"W życiu duchowym trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać.
W przeciwnym razie stanie się z nami tak, jak dzieje się z łodzią,
która zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa"
Ojciec Pio

ŚWIĘTY HIERONIM - TŁUMACZ PISMA ŚWIĘTEGO
Dwa tygodnie temu w naszym Tygodniku mogliśmy
przeczytać o jednym z wielkich biskupów i doktorów
Kościoła - św. Janie Chryzostomie, natomiast 30 września
przypada wspomnienie kolejnego, czyli św. Hieronima.
Urodził się około 345 roku w Strydonie
(prawdopodobnie to teren dzisiejszej
Chorwacji) w zamożnej, katolickiej rodzinie,
która dbała o jego staranne wykształcenie.
Podobnie jak w przypadku Chryzostoma,
chrzest wywarł także znaczący wpływ na
życie św. Hieronima. Zgodnie z obowiązującą
wtedy tradycją ten sakrament przyjął w wieku
młodzieńczym i postanowił poświęcić się życiu
religijnemu. Rozpoczął studia teologiczne,
a w 373 r. wyruszył do Antiochii Syryjskiej,
w której spędził dwa lata i podjął decyzję, aby
skupić się na studiowaniu Pisma Świętego.
Miał także pragnienie życia mniszego,
co spowodowało, że udał się na pustynię. Gdy
powrócił do Antiochii, przyjął święcenia
kapłańskie. Wpływ na jego życie miał także pobyt
w Konstantynopolu, gdzie spotkał wybitnych teologów,
uczył języka greckiego i hebrajskiego. Zachęcony przez
papieża Damazego, który był pod wielkim wrażeniem jego
wiedzy i znajomości języków biblijnych, Hieronim podjął
się przełożenia Biblii z języka greckiego na język łaciński.
Jego przekład, któremu poświęcił ponad 20 lat swojego
życia, to tak zwana Wulgata, przyjęty przez Sobór Trydencki

jako tekst urzędowy Pisma Świętego. Oprócz łacińskiego
tłumaczenia Biblii pozostawił po sobie wiele komentarzy
do Pisma Świętego, przekładów tekstów Ojców Kościoła,
pism historycznych, teologicznych, a także interesujących
listów. Ten wielki uczony zmarł w 419 lub
420 roku w Betlejem, dokąd przeniósł się
po śmierci papieża Damazego. Jego
relikwie znajdują się w bazylice Santa
Maria Maggiore w Rzymie. Dzisiaj
patronuje między innymi biblistom, tłumaczom, bibliotekarzom, a także
studentom.
Na poznanie pozostawionej przez niego
spuścizny literackiej trzeba poświęcić
bardzo wiele czasu, jednak spróbujmy
przywołać chociaż parę jego myśli.
Św. Hieronim tak zachęcał do lektury Biblii:
"Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa" albo "Kochaj
Pismo święte, a kochać cię będzie mądrość. Niechaj te kosztowności tkwią w sercu twoim
i w uszach twoich. Niech język nie zna nic innego prócz
Chrystusa, niech nie zdoła niczym rozbrzmiewać, tylko tym,
co jest święte". Niech podsumowaniem naszych rozważań
na temat postaci św. Hieronima będą słowa jednego z jego
uczniów: "Zrodziło go miasto Strydon, sławny Rzym
wykształcił, przechowuje matka żywicielka Betlejem,
a duszę jego przyjęły przybytki niebieskie".

Barbara Majkowska

RÓŻANIEC DO GRANIC
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną,
że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw
i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej
skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii

zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla
świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę
różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie
odmówiony przez około milion Polaków na

granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń,
ale otworzyć serca rodaków na działanie łaski Bożej.
Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy
Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć,
że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę
różańcową, podczas każdego niemal objawienia.
Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę "Do Granic"
Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych
lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu,
codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 7 października,
w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po bitwie
pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym
Europę przed islamizacją). Tego dnia udamy się na granice
Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania
różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za

wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny.
W naszej okolicy kościołami granicznymi będą: kościół
Św. Antoniego w Brzeźnie i Św. Jadwigi w Nowym Porcie.
Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po
Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić
się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Maryi dla
świata, ojczyzny, Kościoła, rodzin i wspólnot.
PROGRAM WYDARZENIA - w kościołach stacyjnych
10.30 - Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 - Eucharystia
12.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek
i przejście na miejsce modlitwy różańcowej.
Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 - Modlitwa różańcowa
15.30 - Modlitwa na zakończenie.
Więcej informacji i rejestracja na naszej stronie
www.matkakosciolagd.pl.
www.rozaniecdogranic.pl

Pokora koroną Mądrości
Jednym z pragnień człowieka jest podejmowanie mądrych
decyzji, ponieważ to one przyczyniają się do naszego
ziemskiego dobrobytu zarówno materialnego, jak i w sferze
relacji międzyludzkich. Tak więc mądrość to niezwykle
cenny przymiot, który przydaje się w życiu każdemu
człowiekowi. Jak mówi Księga Przysłów "Bo lepiej ją
posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto" (Prz 3,13).
Mądry człowiek cieszy się poważaniem, ludzie słuchają
jego rad, potrafi rozwiązywać trudne życiowe problemy.
W związku z tym rodzi się pytanie jak posiąść mądrość?
Jak jej szukać i skąd ją czerpać? Nie ulega wątpliwości,
że każdemu z nas by się przydało nieco "oleju w głowie".
Na samym początku chciałbym zastanowić się, czym jest
mądrość? Na pewno nie jest to jedynie tylko posiadanie
ogromnej ilości wiedzy i dobrej pamięci, aby te wszystkie
wiadomości pomieścić w głowie. Sama wiedza,
przeniesiona z encyklopedii do głowy, na niewiele się zda,
jeśli nie będzie się potrafiło z niej korzystać. Potrzeba do
tego jeszcze umiejętności dostosowywania tego, co się wie,
do obecnie panujących warunków. Dodatkowo potrzeba,
aby te wiadomości łączyć ze sobą w taki sposób, aby
powstawała nowa porcja wiedzy wywiedziona ze znanych
dotychczas faktów. Taka mądrość kojarzy się ze środowiskiem akademickim. Profesorowie powinni posiadać
takie predyspozycje intelektualne. Czy jednak, żeby być
mądrym, trzeba koniecznie iść na uczelnię?
Mądrość Boża jest czym innym, niż ta akademicka. Chodzi
w niej przede wszystkim o sztukę dobrego życia, w myśl
zasady "czyń dobrze, unikaj zła". Mądrość może więc być
obecna w życiu każdego z nas, ponieważ jeśli będziemy
wypełniać Dekalog to będziemy czynić dobrze, czyli mądrze. Ilustrując to przykładem, będziemy postępować
mądrze nawet w tak prozaicznej sytuacji, kiedy powiemy
mamie: “dziękuję za pyszny obiad”, ugościmy pielgrzymów,
będziemy się za kogoś modlić lub kiedy wysłuchamy drugiej

osoby, gdy będzie tego potrzebowała. Mądrości uczymy
się więc przez całe życie i chociaż zasada działania wydaje
się prosta, to jednak jej realizacja w praktyce już wcale
taka nie jest.
W Ewangelii świętego Łukasza możemy znaleźć taki oto
fragment: "Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło. Jego usta mówią przecież o tym, czym
jest przepełnione jego serce" (Łk 6,45). Utrzymując,
że mądry to ten, który czyni dobrze, to w świetle tego
fragmentu człowiek jest na tyle mądry, na ile czyste jest
jego serce. Bez tego cały czas będzie tylko pozorantem,
ponieważ w jego sercu nie będzie miejsca na to, aby
mądrość do siebie zaprosić i ją przyjąć taką, jaka jest.
Aby przyjąć ten dar potrzeba ogromnej pokory. Może się
wydawać, że człowiek sam jest w stanie zdobyć mądrość,
ale to tylko mrzonka, która świadczy o pysze tego, kto tak
myśli. Mądrość jest jednym z siedmiu darów Ducha
Świętego. Tylko Bóg może ukazać człowiekowi drogę do
Mądrości. On jest jej Stwórcą i Panem.
Często prawdziwa mądrość mylona jest ze sprytem,
przebiegłością czy też ponadprzeciętną elokwencją. Gdyby
się tego trzymać, to można by śmiało powiedzieć, że diabeł
jest też mądry, bo sprytu i inteligencji to na pewno mu nie
brakuje. Jednak Boża Mądrość nie polega na sprawności
w logicznym rozumowaniu i umiejętnym żonglowaniu
słowem. Szatan odrzucił Boga i, rozpatrując jego postawę
w kontekście Bożej Mądrości, postąpił głupio ponieważ
dał się ponieść pysze, wybrał to wszystko co Bogu przeciwne. Jak możemy nazywać mądrym kogoś, kto uparcie
trwa w opozycji do Stwórcy? Oczywiście, to nie zmienia
faktu, że diabeł nadal jest stworzeniem inteligentniejszym
i doskonalszym od nas i tylko wypełnieni Bożą Mądrością
możemy mu się przeciwstawić.

Jacek Kupiec

Ciąg dalszy za tydzień.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 25 września - Błogosławionego Władysława z Gielniowa; 7.30 - wolna int.; 18.00 + Ryszard Dubiela
w 80. rocznicę urodzin, + Konrad
Wtorek, 26 września - Świętych Kosmy i Damiana; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Środa, 27 września - Świętego Wincentego a Paulo; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Czwartek, 28 września - Święto Wacława; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Piątek, 29 września - Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji
członków wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 30 września - Świętego Hieronima; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Hieronim, Zofia, Władysław, Jan
Niedziela, 1 października - 26. Niedziela Zwykła; 8.00 + Rodzice: Waleska i Józef Buszman, bratowa Maryla,
szwagierka Gertruda, szwagier Zdzisław; 10.00 + Marianna, Zygmunt, Wojciech Zbuccy, Izabela i Władysław Gawerscy;
12.00 + Zygmunt w 11. rocznicę śmierci; Danuta i Michał Grzeleccy; Agnieszka i rodzice Grzeleccy i Jaworscy
18.30 - w intencji grupy uwielbienia i ich rodzin

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
3. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
4. W piątek przypada Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45.
6. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszła niedzielę, 1 października.
Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
7. Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Nowe Życie" organizujemy w naszej parafii w dn. 20-22 października.
Zachęcamy do zapisów - w zakrystii lub u kapłanów.
8. W przyszłą niedzielę w sali parafialnej będzie możliwość zagłosowania na budżet obywatelski. Konieczny jest
numer pesel.
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

NASI PARAFIANIE W GIETRZWAŁDZIE
W minioną sobotę pielgrzymowaliśmy wraz z księdzem
Janem do Gietrzwałdu, aby podziękować Matce Bożej za
wszystkie łaski, które codziennie
otrzymujemy przez Jej pośrednictwo. Cudowna pogoda
i wspaniała atmosfera sprawiły, że
mogliśmy zwiedzać, odpoczywać
i, przede wszystkim, modlić się.
Wróciliśmy do domów z mocnym
postanowieniem codziennej modlitwy różańcowej, zgodnie
z życzeniem Matki Bożej, która
przed 140-tu laty prosiła o to
dzieci z Gietrzwałdu.
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

