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BLISCY JANA PAWŁA II (cz. 4)
JERZY KLUGER
Pewnie ciężko w to uwierzyć, ponieważ dla nas Jan
Paweł II jest już świętym i modlimy się o jego
wstawiennictwo, ale przecież kiedyś też był dzieckiem,
a później młodym chłopakiem spędzającym czas ze
swoimi rówieśnikami. Karol Wojtyła miał wielu
znajomych i nie sposób opisać każdego z nich. Dzisiaj
spróbujemy poznać jednego z najbliższych jego
przyjaciół.
Jerzy Kluger (1921-2011) znał przyszłego papieża od
dzieciństwa. Mieszkał w Wadowicach,
chodził z Karolem do
tego samego gimnazjum. Odrabiali razem lekcje, słuchali
opowieści seniora
Wojtyły, latem grali
w piłkę, a zimą jeździli na nartach.
Jurek Kluger tak
wspominał swojego kolegę: „Był najlepszym uczniem.
Przez 12 lat chodziliśmy do szkoły i on zawsze był
numerem jeden w naszej klasie. Był inteligentny, miał
niesamowitą pamięć, nauka nie sprawiała mu
kłopotów. Jeśli pojawił się jakiś problem, to on potrafił
go rozwiązać. I taki był też poza szkołą. Często przychodził do nas do domu. Bardzo dobrze znała go moja
babcia i moi rodzice. Babcia, niezwykle zacna i szanowana osoba w Wadowicach, często mówiła do mnie:
Jurek, czy ty nie możesz być choć trochę taki jak on?”.
W trakcie II wojny światowej koledzy nie widywali się
już tak często jak dawniej. Karol przeniósł się do
Krakowa, a Jurek trafił do radzieckiego obozu pracy.
Spotkali się ponownie dopiero jak Wojtyła został
krakowskim biskupem.
Jan Paweł II często wspominał swojego przyjaciela,
a najbardziej w pamięć zapadło to przemówienie z wadowickiego rynku, gdy powiedział: „Tam mieszkał
Jurek Kluger!”, a później zasłaniając się kartką z zawadiackim uśmieszkiem dodał: „Tam była cukiernia,
po maturze chodziliśmy na kremówki!”. W książce

„Przekroczyć próg nadziei” Jan Paweł II napisał:
„Pamiętam naprzód szkołę podstawową w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej jedną czwartą
uczniów stanowili chłopcy żydowscy. Trzeba by tutaj
wspomnieć o mojej koleżeńskiej przyjaźni z jednym
z nich, to znaczy z Jerzym Klugerem. Trwa ona od
ławy szkolnej do dnia dzisiejszego”.
Jurek Kluger razem z żoną często odwiedzał swojego
przyjaciela w Watykanie, uczestniczył we Mszy
Świętej, a papież błogosławił małżeństwa ich córek,
chrzcił wnuki i udzielał im pierwszej Komunii świętej.
Jurek Kluger tak mówił o swoim koledze-papieżu:
„Muszę przyznać, że najbardziej zaskakiwało mnie to,
że Lolek, gdy został Papieżem, nic się nie zmienił. Był
człowiekiem, który zanim coś powiedział, to się dobrze
zastanowił. On nie mówił po to, żeby tylko mówić.
Jeśli rozmawialiśmy o poważnych sprawach, to nie
mogło być przy nim pustego gadania. Pamiętam też, że
nie lubił tracić czasu. Na przykład, gdy opowiadałem
mu, że znakomitą rozrywką, wypoczynkiem są partie
brydża, (…) to on tego nie rozumiał. Myślał, że to
jakaś strata czasu”.
Jurek Kluger był nie tylko przyjacielem Jana Pawła II
ze szkolnej ławki, ale, z uwagi na swoje żydowskie
pochodzenie, także między innymi nieformalnym
doradcą w czasie rozmów dyplomatycznych z Izraelem. To on przyczynił się do wizyty Jana Pawła II
w rzymskiej synagodze, a w 2003 roku otrzymał tytuł
„Człowieka Pojednania”.
Barbara Majkowska
(na podstawie: gość.pl; centrumjp2.pl; niedziela.pl

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

DZIWNY KRÓL
Scena z dzisiejszej Ewangelii może wydawać się wręcz
groteskowa, biorąc pod uwagę, że czcimy dziś
Chrystusa jako Króla Wszechświata. Rozciągnięty na
krzyżu pomiędzy niebem i ziemią jest jednak dla nas
prawdziwie Królem, choć próżno szukać u Niego
bogatych szat, na darmo rozglądać się za tronem
i wysadzaną drogocennymi kamieniami koroną.
W Jego Królestwie prawdziwym i jedynym bogactwem jest Miłość.
„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył”
(Łk 23,35). Z jednej strony, pewnie ludzie nie wierzyli
własnym oczom, że Ten, który jeszcze do niedawna
czynił cuda i wskrzeszał umarłych, sam teraz wchodzi
w objęcia śmierci. Z drugiej strony, stali i patrzyli
z ciekawością, czy przypadkiem i teraz nie wydarzy się
cud: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam
siebie” (Łk 23,37). Może tryumfalnie zejdzie z krzyża?
Cud się wydarzył, nawet nie jeden, lecz co najmniej
kilka. Przede wszystkim cud Miłości, która oddaje
życie dla zbawienia ludzi. Bo Chrystus Król nie szuka

możliwości wybawienia siebie samego. Nie schodzi
z krzyża, choćby mógł, lecz zostaje na nim, by złożyć
ofiarę z własnego życia, która potem będzie podtrzymywała życie Jego Ciała, czyli Kościoła. Na krzyżu wydarzył się także cud nawrócenia i Miłosierdzia,
gdy Dobry Łotr w godzinie swojej śmierci rozpoznał
w Jezusie Zbawiciela, od którego otrzymał zapewnienie: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43).
Dzisiaj Bóg wzywa nas do tego, byśmy nie tylko
biernie stali i patrzyli, ale przede wszystkim podjęli
królewskie obowiązki otrzymane w momencie naszego
chrztu, którymi są: służba wobec drugiego człowieka
wyrażająca się najmocniej w ofiarowaniu własnego
życia w trosce o zbawienie bliźniego i zaprowadzanie
pokoju. Od Chrystusa wiszącego na krzyżu nie można
oderwać wzroku, bo wydaje się sprzecznością samą
w sobie. Jednak krzyż mówi nam, że to jest właśnie
Ten, który śmierć pokonał, który jest Początkiem
i Pełnią, który zaprowadza na ziemi pokój.
ks. Mateusz Tarczyński

SPOTKANIE WE WROCŁAWIU
Wziąć udział w spotkaniu we Wrocławiu to znaczy...
... szukać umocnienia w modlitwie przez piękno
śpiewu i głębię ciszy,
... z tysiącami młodych ludzi iść do źródeł wiary
i braterstwa,
... być ugoszczonym przez mieszkańców Wrocławia
i okolic i z wielką prostotą wzajemnie się poznawać,
... spotkać ludzi żyjących Ewangelią wśród dzisiejszych wyzwań,
... znaleźć nowy zapał do rozwijania solidarności
w Europie.
Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu
trwa od soboty 28 grudnia do środy 1 stycznia 2020
i jest organizowane z myślą o młodych ludziach
w wieku od 17 do 35 lat.

Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo przez
mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości, albo
w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach
parafialnych, szkolnych lub w salach gimnastycznych). Należy koniecznie zabrać materac turystyczny
i śpiwór, by móc nocować na podłodze.
Dla Polaków udział w kosztach wynosi 260 zł.
Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia,
przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia
miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne. Nie
jest ona identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej
bierze się pod uwagę możliwości poszczególnych
krajów i każdego uczestnika.
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu.
Zgłoszenia u ks. Piotra.

Pytania o wiarę
SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ
322. Co to jest sakrament święceń?
Jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone
przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.
323. Dlaczego nazywa się sakramentem święceń?
Nazwa „święceń" pochodzi od łacińskiego ordo,
oznaczającego określony stan w Kościele, do którego
wchodzi się za pomocą specjalnego obrzędu konsekracji,
nazywanego ordinatio, który udziela daru Ducha
Świętego, pozwalającego wykonywać „świętą władzę”
w imię i z mocy Chrystusa w służbie Ludowi Bożemu.
324. Jakie miejsce zajmuje sakrament święceń w ekonomii zbawienia?
W Starym Testamencie zapowiedzią tego sakramentu jest
posługa lewitów, kapłaństwo Aarona, ustanowienie
siedemdziesięciu „Starszych" (Lb 11,25). Wszystkie te
zapowiedzi znajdują swoje wypełnienie w Jezusie
Chrystusie, który przez ofiarę swego Krzyża, jest jedynym „Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi" (1 Tm
2,5), „arcykapłanem na wzór Melchizedeka" (Hbr 5,10).
Jedyne kapłaństwo Chrystusa uobecnia się przez
kapłaństwo służebne. Sam Chrystus jest prawdziwym
Kapłanem, a inni są tylko Jego sługami (św. Tomasz
z Akwinu).
325. Z jakich stopni składa się sakrament święceń?
Sakrament święceń składa się z trzech stopni, które są
niezastąpione dla organicznej struktury Kościoła: z biskupstwa, prezbiteratu i diakonatu.
326. Jakie są skutki święceń biskupich?
Biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń, które
włączają go do Kolegium Biskupów. Biskupi jako
następcy Apostołów i członkowie kolegium mają udział
w odpowiedzialności apostolskiej całego Kościoła, pod
zwierzchnictwem papieża. Ze święceń biskupich płynie
misja nauczania, uświęcania i rządzenia.
327. Jaki jest urząd biskupa w powierzonym mu Kościele
partykularnym?
Biskup, któremu powierzony został Kościół partykularny, jest widzialnym znakiem i fundamentem jedności
Kościoła, w którym jako wikariusz Chrystusa pełni misję
pasterską, wspierany przez swoich prezbiterów i diakonów.
328. Jakie są skutki święceń prezbiteratu?
Namaszczenie Duchem Świętym naznacza prezbiterów
szczególnym i niezatartym znamieniem i wskutek tego
upodabnia ich do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać
w osobie Chrystusa Głowy. Jako współpracownicy
biskupa są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie
moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych.
329. W jaki sposób prezbiter wykonuje swą posługę?
Chociaż na mocy sakramentu święceń każdy prezbiter
uczestniczy w powszechnym posłaniu, wykonuje jednak

swą posługę w Kościele partykularnym, w braterstwie
sakramentalnym z innymi prezbiterami, z którymi tworzy
jedno prezbiterium w diecezji, i w zależności od biskupa
i w komunii z nim jest odpowiedzialny za Kościół.
330. Jakie są skutki święceń diakonatu?
Diakoni, którzy upodabniają się do Chrystusa, sługi
wszystkich, są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele,
które pełnią pod pasterskim zwierzchnictwem swojego
biskupa, w tym co dotyczy posługi słowa, kultu Bożego,
zadań duszpasterskich i charytatywnych.
331. W jaki sposób celebruje się sakrament święceń?
Sakrament święceń dla wszystkich trzech stopni jest
udzielany przez włożenie rąk przez biskupa na głowę
wyświęcanego i przez specjalną modlitwę konsekracyjną,
będącą prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego
darów, odpowiednio do posługi, do której kandydat jest
wyświęcany.
332. Kto może udzielać sakramentu święceń?
Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni
sakramentu święceń.
333. Kto może otrzymać sakrament święceń?
Święcenia ważnie przyjąć może tylko mężczyzna
ochrzczony. Kościół czuje się związany tym wyborem
dokonanym przez samego Pana. Nikt nie ma prawa do
otrzymania sakramentu święceń; kto uważa się za
zdolnego do przyjęcia tej posługi, winien poddać to swoje pragnienie osądowi Kościoła.
334. Czy wymagany jest celibat od tego, kto przyjmuje
sakrament święceń?
Do przyjęcia święceń biskupich wymagany jest zawsze
celibat. W Kościele łacińskim do prezbiteratu są zazwyczaj wybierani ci spośród wierzących mężczyzn, którzy nie są żonaci i chcą zachować celibat „dla Królestwa
niebieskiego" (Mt 19,12); w Kościołach wschodnich nie
można ożenić się po przyjęciu święceń. Do diakonatu
stałego mogą przystąpić także mężczyźni żonaci.
335. Jakie są skutki sakramentu święceń?
Sakrament święceń udziela specjalnej łaski Ducha
Świętego, która czyni wyświęconego narzędziem
Chrystusa i uzdalnia go, by mógł działać w Jego
potrójnej funkcji Kapłana, Proroka i Króla, stosownie do
stopni tego sakramentu. Sakrament święceń wyciska
również niezatarty charakter duchowy i dlatego nie może
być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas.
336. Jaki autorytet przysługuje kapłaństwu służebnemu?
Wyświęceni kapłani w wykonywaniu swej świętej posługi nauczają i działają nie własną mocą, jak również
nie z mandatu wspólnoty, lecz w osobie ChrystusaGłowy i w imieniu Kościoła. Dlatego kapłaństwo służebne różni się istotowo, a nie tylko stopniem, od wspólnego
kapłaństwa wiernych, któremu z ustanowienia Chrystusa
ma służyć.

Pielgrzymki i wyjazdy w 2020 roku
- 25-28 kwietnia (4 dni) - Niepokalanów,
Wąwolnica, Kodeń (sanktuaria maryjne), Pratulin
(sanktuarium błogosławionych męczenników
podlaskich), Zuzela (miejsce urodzenia prymasa
Wyszyńskiego) oraz Lublin i Kazimierz Dolny;
- 15-23 sierpnia (9 dni) – tradycyjny wyjazd
wakacyjny, tym razem w Beskid Sądecki z bazą
w Starym Sączu. Zobaczymy również Nowy Sącz,
Krynicę Zdrój, Muszynę, Piwniczną, Podegrodzie

(miejsce ur. św. Stanisława Papczyńskiego). Nie
ominą nas, jak zwykle, wędrówki górskie;
- 4-12 października (9 dni). – Medjugorje
(Bośnia i Hercegowina). W programie Góra
Objawień, Góra Kriżevac, wizyta we wspólnotach
mających tam swoje domy, w miarę możliwości
spotkanie z widzącymi oraz normalny program
duchowy tego sanktuarium. Zobaczymy również
Mostar oraz wodospady Kravica.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek
o godz. 18.45 w domu parafialnym.

uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji
uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30.

2. Spotkanie parafialnego zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 19.30.

8. Caritas naszej parafii wraz z wspólnota młodzieżową proszą o pomoc w przygotowaniu Świątecznego
Kiermaszu Dobroczynnego, który odbędzie się
w niedzielę, 15 grudnia. Prosimy o własnoręcznie
upieczone i przygotowane pierniczki oraz różne
świąteczne ozdoby.

3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na spotkanie
modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00
w domu parafialnym.
4. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00.
5. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
6. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek.
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
7. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie
się w naszej parafii w przyszłą niedzielę. Modlitwę

9. Osoby dorosłe chętne na wyjazd narciarski
zapraszamy do kontaktu z ks. Janem.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o 8.00.
11. Organizujemy wyjazd dla młodzieży na spotkanie
Taize we Wrocławiu w dniach 28 grudnia - 1 stycznia.
Szczegóły i zgłoszenia do księdza Piotra.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 25 listopada
7.30 + Stanisław Włodarczyk w 13. rocznicę śmierci

18.00 + Marianna w 2. rocznicę śmierci
Piątek, 29 listopada

18.00 + mąż Ryszard, teściowie Marianna i Bolesław;
Tomasz, Genowefa, Tadeusz, Józefa, Stefania, Ewa

7.30 + Jadwiga, Paweł, Henryk, Herbert Szczodrowscy
Magdalena, Paweł, Bogumiła Zielińscy

Wtorek, 26 listopada

18.00 + Janina Gołecka w 14. rocznicę śmierci

7.30 + z rodziny Sirko: Bronisława, Bronisław, Jan,
Waleria, Anastazja

Sobota, 30 listopada - św. Andrzeja

18.00 + mąż Ryszard, rodzice z obu stron, +z rodziny

18.00 + Tadeusz Wojtalewicz - m-c po śmierci

Środa, 27 listopada

1. Niedziela Adwentu, 1 grudnia

7.30 + Józefa Czubacka - m-c po pogrzebie
18.00 - dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie, z okazji urodzin i kolejnej
rocznicy ślubu
Czwartek, 28 listopada
7.30 + Kazimierz i Felicja - int. od rodziny Polaków

7.30 + Krystyna Zielińska - m-c po śmierci

8.00 + Maria Jusewicz
10.00 + Marian Mielewski, +z rodziny
12.00 + Apolonia, Władysław, Henryk Król; Teresa,
Czesław Kruczko; Helena, Jadwiga, Teresa, Józef
Dzienisz
18.30 - w intencji uzdrowienia

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

