TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Druga Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2018 roku (nr 109)
Pierwsze czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Drugie czytanie: Rz 8,31-34; Ewangelia: Mk 9,2-10.

ŚWIATŁO SŁOWA
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8).
Całe Pismo odnosi się do Niego i ukazuje nam Jego. On
jest w centrum, przez Niego wszystko się stało. Jego
zapowiadali prorocy i wydarzenia zanim zaczął istnieć
w ciele, jako jeden z nas.
Liturgia słowa tej niedzieli każdym słowem, każdą literą,
a nawet każdym odstępem między wyrazami prowadzi
nas do Jezusa. W ofierze Abrahama widzimy zapowiedź
męki Syna Bożego; św. Paweł wyjaśnia Rzymianom
doskonałość Ofiary Syna
Bożego i jej skutki dla nas;
natomiast św. Marek zapisuje
słowa Ojca o swoim Synu: „On
jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie” (9,7).
1) Ofiara Abrahama z syna
Izaaka to typ (zapowiedź) męki
Chrystusa Syna Bożego. Jest
tu ojciec i syn, jest ołtarz
i drwa, jest tu ogień i żertwa –
jest nią umiłowany syn, na
którym mają się wypełnić
zapowiedzi dane Abrahamowi
przez Boga. Izaak to początek
mnogiego potomstwa, liczniejszego niż ziarnka piasku
i gwiazdy na niebie – potomstwa wierzących w Boga
Jedynego. W szczytowym momencie ofiary Bóg nie chce
śmierci chłopca. Ta ofiara to tylko zapowiedź i test wiary
Abrahama, a w nim nas wierzących – potomstwa
Abrahama.
1') Inna Ofiara zostanie dopełniona. Będzie to Ofiara
w pełni wolna i świadoma, gdzie życie Człowieka nie
zostanie zabrane, ale z własnej woli oddane. Tu też będzie
Ojciec i Syn, ołtarz Golgoty i drewno krzyża, będzie tu
ogień Bożej miłości i Baranek Ofiarny – umiłowany Syn,
na którym wypełnią się proroctwa dane wszystkim
narodom przez Boga. Jezus to początek mnogiego
potomstwa odkupionych – owych „wielu” za których
będzie wylana Krew Chrystusa - Ofiary.

To szczyt miłości, kiedy ktoś oddaje życie swoje za swoich
przyjaciół (por. J 15,13). A skoro szczyt, to musi dokonać
się na górze. Oczy nasze wpatrzone są w górę Moria,
w górę Golgotę, w górę przemienienia, „w górę serca”!
Tak, każda Eucharystia jest tą samą i jedyną Ofiarą
Chrystusa. Każde zawołanie „w górę serca” przenosi nas
ponad to, co ziemskie. Pan nie pozwala nam zapomnieć,
że owoce Ofiary Jezusa są dostępne każdego dnia.
Potrzebujemy ich i gorąco chcemy mieć w nich udział.
Krew Baranka Bożego gładzi nasze grzechy i odbiera
argumenty naszemu oskarżycielowi (por. Ap 12,10).
1'') Uczestniczymy w chwale Bożej: w chwale Ojca,
przy ołtarzu-Chrystusie
i drewnie zwycięskiego krzyża, w Duchu Ogniu Bożej
miłości, który czyni chleb
i wino Ciałem i Krwią Jezusa
– Baranka Bożego – umiłowanego Syna, na którym
wypełniły się obietnice dane
nam na chrzcie świętym.
Jesteśmy potomstwem Abrahama (por. Gal 3,29)
i dziedzicami Boga samego.
Te trzy obrazy, właściwie stanowią jeden Boży akt. Należy
je czytać nie zważając na czas, ani na miejsce, lecz
przenosząc je w czas Boży – ciągłe „teraz”, w którym
mają one miejsce jakby jednocześnie. Nie jest to najłatwiejsze do wykonania i z pewnością przerasta
możliwości początkujących. W miarę doświadczenia Bożej
łaski, ta tajemnica będzie się sukcesywnie odsłaniać. Akt
Bożej Ofiary jest wyrażony w zapowiedziach ze Starego
Testamentu, zrealizowany w Chrystusie i ciągle ponawiany
na ołtarzu Nowego i Wiecznego Przymierza. Przystępujmy
z radością do Stołu Eucharystii, gdzie Pan Zmartwychwstały usługuje nam darem zbawienia.
ks. Krystian Wilczyński

W piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.15 i 18.30 (bezpośrednio po Mszy wieczornej).
W niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.30.

"MISJONARZ NA POST"
W czasie Wielkiego Postu nie brakuje różnych akcji
polegających na okazaniu pomocy materialnej i duchowej
tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jednym z takich
wielkopostnych dzieł jest inicjatywa "Misjonarz na Post",
mająca na celu modlitewne wsparcie polskich misjonarzy
przebywających w różnych zakątkach świata. Akcję
organizują najważniejsze misyjne czasopisma i portal
internetowy misyjne.pl. Organizatorzy już po raz piąty
zapraszają do zaangażowania się w to dzieło. Jak my
możemy się włączyć? Wystarczy wejść na stronę
internetową: www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki
formularz. Trzeba w nim podać imię i nazwisko, adres
e-mail, a także wybrać za kogo chcemy się modlić (na
przykład brata zakonnego, siostrę zakonną albo kapłana
diecezjalnego) i z jakiego kraju ma ta osoba pochodzić.
Następnie otrzymamy wiadomość na poczcie elektronicznej wraz z imieniem i nazwiskiem konkretnego misjonarza
lub misjonarki. W ich intencji można ofiarować modlitwę,
przeżywane cierpienie, jakieś wyrzeczenie czy dobre
postanowienie. Wszystko zależy od osoby włączającej się
w tę inicjatywę.
Akcja "Misjonarz na Post" jest objęta honorowym
patronatem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i biskupa
Jerzego Mazura SVD - przewodniczącego KEP ds. Misji.
Akcję wspierają także media katolickie. Jak wspominają
organizatorzy: "Na świecie pracuje obecnie 2050 polskich
misjonarzy. To trochę więcej niż w roku ubiegłym, dlatego
duchowe wsparcie jest potrzebne jeszcze bardziej". Rok
temu za polskich misjonarzy modliło się ponad 12 tysięcy
osób.
Warto dołączyć do grona ludzi, którym nie jest obojętny
los tych, którzy zostawiają wszystko i wyjeżdżają często
na drugi koniec świata, aby mówić innym o Panu Bogu.
Nie jesteśmy pewnie w stanie pomóc im osobiście
w pełnieniu misyjnej posługi, ale duchowo jak najbardziej.
Nasza modlitwa jest im bardzo potrzebna, bo jak sami

wspominają: "Modlitwa za misjonarzy jest ogromnie ważna.
Jestem bardzo wdzięczny za tę akcję i modlitwę tylu ludzi
w naszej intencji"; "Pracujemy bardziej intensywnie,
służymy bardziej intensywnie, jeżeli czujemy, że ktoś tam
w naszej ojczyźnie wspomaga nas swoją modlitwą i służba
misyjna nie jest mu obojętna. Serdeczne Bóg zapłać".
Barbara Majkowska

WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA (1)
Cykl "Wielkopostny Rachunek Sumienia" rozpoczynamy,
aby przyjrzeć się naszym przestrzeniom do nawrócenia.
Punktem wyjścia do rozważań będzie dla nas dekalog
i refleksje, które na jego temat przywołuje Katechizm
Kościoła Katolickiego. Ważna uwaga - zamysłem cyklu
nie jest przedstawienie listy grzechów (żeby zaistniał
wymagana jest świadomość i dobrowolność; niektóre
z opisanych postaw mogą być dopiero źródłem grzechu)
czy rozstrzyganie o ich ciężarze. To raczej próba przyjrzenia
się naszemu życiu - czynom, wyborom, sposobowi myślenia - przez pryzmat Bożego prawa i interpretacji
Kościoła. Jeśli w jej wyniku odkryjemy, zgodnie z prawdą,
jak daleko nam do "ideału" to nie będzie to powód do
przerażenia. Pracujmy spokojnie nad sobą, ale miejmy
w pamięci, że zbawia nas Boża łaska, a nie nasza nieskazitelność. Na początek zatrzymajmy się nieco dłużej przy
pierwszym przykazaniu.

I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
W najprostszej interpretacji przykazanie to zakazuje
wyznawania innych religii. Dlatego łatwo je pominąć
i przejść dalej, bo przecież my jesteśmy chrześcijanami
i nie wyznajemy Buddy czy Kryszny. Czasem jednak też
mamy problem z różnymi rytuałami i przedmiotami, które
rzekomo - w jakiś magiczny sposób - mają nam przynieść
szczęście, np. figurki słonika z trąbą do góry, wrzucanie
monet do fontanny, wróżki, horoskopy. Ale uwaga - nawet
chrześcijańskie rytuały religijne mogą stać się zabobonem,
jeśli będziemy ufali, że zbawi nas jakaś praktyka lub
przedmiot sam przez się, a zapomnimy o tym, że to tylko
znak przez który Bóg ma działać. W szczególności sakramenty są znakami Bożej łaski, ale nie należy im
przypisywać znaczenia magicznego, bowiem wymagają
jeszcze współpracy z naszej strony (właściwej dyspozycji).

Powinniśmy ponadto zapytać się czy nie ma w naszym
życiu innych "bogów" np. w postaci innych ludzi, których
ubóstwiamy albo przedmiotów materialnych; czy
bogiem nie stają się władza, pieniądze itd.,
a prawdziwy Bóg jest tylko jakimś ozdobnikiem.
A poza tym wszystkim: czy rzeczywiście wierzymy
i znamy naszego Boga, takim jaki jest - czy może
wierzymy tylko w jakąś Jego karykaturę, wykreowany przez nas obraz?
Idąc tym tropem - czy znamy Boga - Katechizm
ujmuje pięknie, że pierwsze przykazanie dotyka takich
cnót jak: wiara, nadzieja i miłość. Wiemy co znaczy
"wierzyć", ale większość z nas ma doświadczenie (np. na
pewnym etapie życia) wątpliwości w wierze. Ważne, co
jednak z takimi wątpliwościami zrobimy. Jeśli zaniedbamy
wiarę, dojdziemy do duchowego zaślepienia. Uważam, że
najlepszą drogą jest pokora - jeśli dobrowolnie wybieram
wiarę jako element swojego życia to też pokornie przyjmuję,
że być może na tym etapie nie wszystko rozumiem, że
może nie potrafię czegoś przyjąć, ale też tego nie odrzucam
i staram się zrozumieć lub zaufać. Daję wówczas Bogu
szansę, aby mógł mi się objawiać.
W ten sposób płynnie przechodzimy do nadziei i pytania:
czy i jak ufamy Bogu? Czy ufamy Jego wszechmocy,

dobroci, obietnicy błogosławieństwa i Królestwa Bożego?
Trzeba zauważyć, że nadziei sprzeciwiają się przede
wszystkim dwie postawy: rozpacz i zuchwała
ufność. W rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać
od Boga zbawienia, pomocy i przebaczenia
grzechów. Nie wierzy w Jego dobroć i miłosierdzie.
Ten kto ufa zuchwale, przeciwnie: albo przecenia
własne zdolności i uważa, że nie potrzebuje niczego
od Boga, albo uważa, że może grzeszyć do woli,
bo i tak będzie mógł liczyć na Boże miłosierdzie.
I w końcu miłość Boża. Wystąpić przeciwko niej
można m.in. poprzez obojętność czy niewdzięczność.
Św. Jan pisze w swoim pierwszym liście, że "Bóg jest
miłością", zatem uderzając w tę miłość, uderzamy jakby
w samą istotę Boga, Jego najważniejszy przymiot. Tak
też jest, gdy hodujemy w sobie fałszywy obraz Boga bez
miłości i nie czynimy nic, aby go zmienić.
Od strony pozytywnej właściwe postawy, które mogą nam
pomóc zbudować wiarę w Boga, złożyć nadzieję w Bogu
i odpowiedzieć na Jego miłość to m.in.: adoracja (nie tylko
przed Najświętszym Sakramentem, rozumiana jako
uznanie w Bogu swego Stwórcy, Zbawiciela i Pana) czy
modlitwa.

Damian Zelewski

Parafialna pielgrzymka do Gniezna, Lednicy
i Poznania na Misterium Męki Pańskiej
PROGRAM:

24 marca 2018 r.

Sobota, 24 marca, godz. 8.00 - zbiórka przy kościele i wyjazd autokarem
- przyjazd do Gniezna - obiad
- zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej z przewodnikiem
- przejazd na Pola Lednickie, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
przejście przez Bramę III tysiąclecia, Eucharystia
- przejazd do Poznania - na teren cytadeli poznańskiej
- o godz. 19.00 - Misterium Męki Pańskiej
- ok. 21.30 - podróż powrotna do Gdańska (przyjazd ok. 2.00 - 2.30)
Koszt: 90 zł. - dorośli; 50 zł. - młodzież (autokar, obiad, bilety wstępu i przewodnik)
Zapisy w zakrystii.
Szczegółowe informacje dotyczące Misterium na stronie www.misterium.eu

Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku zaprasza
na dzień otwarty w sobotę 3 marca 2018
w godzinach: 10.00 – 14.00.
Obejrzyjcie naszą szkołę i skorzystajcie z proponowanych zajęć:
10.30 – 11.00
„Miguś-mówiące rączki” – sala 57
10.30 – 11.00
W świecie gier kreatywnych – sala 59
11.00 – 11.30
Roztańczony tor przeszkód – sala gimnastyczna
11.30 – 12.00
Tablety bez tajemnic – sala 58
12.00 – 12.30
Buduj z Lego koleżanko i kolego – sala 60
12.30 – 13.00
Barwne chwile jak motyle – plastyka w świetlicy
13.00 – 14.00
Porady i konsultacje dla rodziców

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 26 lutego; 7.30 + Krzysztof w 20. rocznicę śmierci, Stefan w 6. rocznicę śmierci;
18.00 + Anatol Leniec w m-c po pogrzebie
Wtorek, 27 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Józef w 6. rocznicę śmierci, +z rodziny
Środa, 28 lutego; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od siostrzeńca Mariusza z rodziną; 18.00 + Aleksandra, Jan,
Andrzej, Helena i Kazimierz
Czwartek, 1 marca - 1. Czwartek m-ca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Jolanta Litwin w m-c po śmierci
Piątek, 2 marca - 1. Piątek m-ca; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od brata Czesława z rodziną; 18.00 + członkowie
Żywego Różańca
Sobota, 3 marca - 1. Sobota m-ca; 7.30 - w intencji członków Żywego Różańca; 18.00 + Waleria w 19. rocznicę
śmierci, rodzice i dziadkowie z obu stron
3. Niedziela Wielkiego Postu, 4 marca; 8.00 + rodzice: Jan i Helena, dziadkowie, krewni oraz Regina i Wacława;
10.00 + Renata w 2. rocznicę śmierci, Helena i Józef; 12.00 + Alicja Kamińska w 3. rocznicę śmierci, rodzice z obu
stron; 18.30 + Tadeusz, Halina, Zbigniew Adamiak w rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.50.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Spotkanie rodziców dzieci I-komunijnych w czwartek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.50 nabożeństwo
pierwszoczwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca od godz. 17.00 oraz przed poranną Mszą
świętą. W I piątek rano udamy się do chorych, a w I sobotę o godz. 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy świętej
Różaniec Fatimski.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
9. Młodzież zapraszamy na wyjazd na Drogę Krzyżową do Kalwarii Wejherowskiej w piątek o 18.45. Powrót
ok. 21.30. Zapisy w zakrystii.
10. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę. Rozpoczęcie Mszą
świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
11. Organizujemy jednodniową pielgrzymkę na Misterium Męki Pańskiej do Poznania w sobotę, 24 marca. Po drodze
odwiedzimy Gniezno i Lednicę. Szczegóły wyjazdu na str. 3, a zapisy w zakrystii.
12. Chcemy zorganizować w naszej parafii scholę muzyczną dorosłych. Osoby śpiewające oraz grające na instrumentach
zachęcamy do kontaktu z ks. Janem.
13. Możliwość rozliczenia PIT-u będzie w domu parafialnym we wtorek w godz. 17.00-18.00. Zapraszamy
zainteresowanych.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy
świętej.
15. Jest wyłożony nowy numer gazety "Dobre Nowiny". Celem tego miesięcznika jest ewangelizowanie, czyli głoszenie
dobrej nowiny o Bożej miłości i nadziei w Jezusie. Dlatego można wziąć kilka egzemplarzy, by rozdać innym. Do
skrzynki przy gazetach można wrzucić dobrowolną ofiarę za to czasopismo, którą przekażemy redakcji, by mogły
ukazywać się kolejne numery.

Na stronie www.matkakosciola.gda.pl Codzienny Blog Wielkopostny. Zachęcamy do lektury!
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

