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 W końcu nadszedł ten dzień, którego na kartach ka-
lendarza wszyscy z utęsknieniem wypatrywaliśmy. Tak
zwyczajnie, po ludzku, nie mogliśmy się doczekać chwili,
gdy jako Wspólnota Młodzieżowa naszej parafii, wyru-
szymy do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Pewnie
niejeden z nas już od dawna oczyma wyobraźni widział
siebie spacerującego po krakowskim rynku i wymienia-
jącego uśmiech z młodymi z innych krajów. Jednak chyba
tak do końca nie mogliśmy sobie tego wszystkiego
poukładać, a co najważniejsze uświadomić, że to wie-
loletnie marzenie, czyli Światowe Dni Młodzieży, naprawdę
niedługo się spełni...
 W poniedziałek, 25 lipca mieliśmy ustaloną zbiórkę na
Dworcu Głównym o godzinie 10:30, ponieważ nasz pociąg
odjeżdżał niedługo później. Dzięki temu mogliśmy jeszcze
rano być na Mszy Świętej w naszym Kościele i zawierzyć
podróż Boskiej opiece. Po wspólnej modlitwie, na koniec
Eucharystii ksiądz przekonująco wypowiedział słowa:
“Dzisiaj razem z młodzieżą naszej parafii wyruszamy do
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży...” i to wtedy tak
naprawdę mocno uświadomiliśmy sobie, że to wszystko
nie sen, tylko cudowna rzeczywistość!
  Czasu zostało już coraz mniej, ponieważ zbliżała się
chwila naszego wyjazdu. Pociąg przyjechał punktualnie,
a my po chwili modlitwy, zapakowaniu naszych walizek
i zajęciu odpowiednich miejsc, rozpoczęliśmy podróż. Do
Krakowa dotarliśmy naprawdę szybko. Po kilku godzinach
drogi, podczas której nie zabrakło rozmów, odpoczynku,
czytania książek, jak również skrupulatnego sprawdzania
biletów i legitymacji, byliśmy już na miejscu. Gdy tylko
wysiedliśmy, od razu zobaczyliśmy mnóstwo młodzieży
z innych krajów. Jedni odpoczywali po długiej podróży,
drudzy grali ulubione piosenki na gitarach, a jeszcze inni
oglądali okolicę. Na szczęście zostało nam jeszcze kilka

Światowe Dni Młodzieży - dzień po dniu
Dzień pierwszy, poniedziałek, 25 lipca 2016 roku - ,,Kraków - miasto Miłosierdzia"

godzin z tego poniedziałkowego dnia i dużo sił, więc
postanowiliśmy resztę czasu spędzić bardzo aktywnie.
  Po dotarciu do naszego hostelu, zostawieniu bagaży, daniu
właścicielom czasu na spokojne dokończenie przygotowań
naszych pokoi, wyruszyliśmy na krakowski rynek. Spa-
cerowaliśmy i przyglądaliśmy się tłumom młodzieży,
odwiedzaliśmy Kościoły, których drzwi były na oścież
otwarte i spotykaliśmy swoich znajomych. Tego wieczoru
poznaliśmy także Kraków jako ,,miasto Miłosierdzia”. Nie
mogliśmy nie wybrać się do Sanktuarium w Łagiewnikach,
zatrzymać się na modlitwie przy obrazie Jezusa Miło-
siernego i trumnie z relikwiami Św. Siostry Faustyny,
a także odwiedzić Centrum Jana Pawła II - upowsze-
chniającego nauczanie papieża.
  Po długiej podróży powrotnej do ośrodka, nadszedł czas
na przemyślenia i wieczorne rozmowy. Wiedzieliśmy,
że czekał na nas kolejny dzień pełen wrażeń. Wszystko,
czego dzisiaj doświadczyliśmy i zobaczyliśmy, było
dowodem, że Kraków jest przygotowany na oficjalne
rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży. Chociaż to był
dopiero początek naszej przygody, to już wtedy w sercu
kiełkowało uczucie, że tej niezwykłej atmosfery i uroku
tego miejsca, tak bardzo po powrocie do Gdańska może
nam zacząć brakować...

Światło Słowa - troska o bliźniego
  O jak bardzo niekorzystnie jest zabiegać o rzeczy
błahe! O jak naiwnym jest pokładać w takich ufność!
Biegać za poranną mgłą i próbować chwycić chmurę.
Amos wiedział co i komu pisze. Mocnym Bożym słowem
pomógł im zobaczyć niepokojące fakty, na które nie
zwracali uwagi: dom Józefa (Egipskiego) chyli się ku
upadkowi - czyli Izrael ginie. Oni tymczasem dbają tylko o
swoje brzuchy. Zamiast robić to, co do nich należy,
zamykają swe serca, a ich robotę wykonuje prosty rolnik

Amos - z tym że wzmocniony przez Boże wybranie na
proroka.
 W tym duchu prowadzi nas Ewangelia - dobrze znana
przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Należy troszczyć się
przede wszystkim o bliźnich, żeby każdy miał równe szanse
na doświadczanie i odbieranie miłości. Stąd ta opieka polega
na solidarności: pomagam tyle, aby doprowadzić bliźniego
do samodzielności. Potem możemy być partnerami (na
tym samym poziomie) w wymianie miłości. Nie martwię



ks. Krystian Wilczyński

się, że dużo z siebie dam, bo w to miejsce ktoś da mi swoje
“dużo” i nie będę cierpieć braku.
  Jeśli jednak będę żył podziałami, to szybko uznam jednego
z nas za lepszego, a drugim wzgardzę (bliźnim lub sobą).
Jezus kierował dzisiejszą przypowieść do przeciwników
zmartwychwstania, do saduceuszów; a zwłaszcza do Arcy-
kapłanów, którzy chcieli zabić Łazarza, brata Marii i Marty,
za to że ściąga tłum jako przywrócony do życia (J 12,9-11).
W ten sposób Zbawiciel wyjaskrawił swoim adwersarzom
potrzebę miłości tak bardzo, że przypowieść o żebraku
z takim właśnie imieniem stała się jak czerwona płachta
w oczach byka. Jezus nie obawiał się - był wojownikiem
i Pasterzem oddającym życie za swoje owce (por. J 10,15).
  Ewangelią zajmij się sam. Ale nie myśl o tym czy dużo,

czy mało pomagasz biednym; czy rzucasz żebrakom
złotówkę, czy nie. Pomyśl o sobie, jako o żebraku w oczach
Boga - taka jest droga prowadząca do nieba: nic nie mam.
Pomyśl także o tym, że jest w tobie bogacz, który chce być
zaspokojony i nigdy mu się nie udaje. Pomyśl wreszcie,
że jeszcze nie jest za późno prosić o zbawienie. To zaś nie
jest niczym innym, jak rezygnowaniem z "ja" na rzecz "On
i bliźni w Nim"...
  Teraz pomyśl, że masz tego Ducha Świętego, który jest
miłością aktywną. Wystarczy Go posłać i On już zajmie się
szczegółami technicznymi. Ty tylko chciej i nasłuchuj,
bo będzie przekazywał instrukcje - kompasem serca,
sejsmografem serca. Bądź czujny i gotowy do miłowania.

  Pielgrzymka do Trąbek Wielkich była ostatnią w "sezonie pielgrzymkowym" naszej
archidiecezji. Pielgrzymka wyruszyła w sobotni poranek, 10 września, z kościoła
św. Brygidy w Gdańsku. Pielgrzymowanie szło całkiem sprawnie, poszczególne etapy
pokonywaliśmy w wyznaczonym czasie.
   Trasa pielgrzymki przebiegała następująco: parafia św. Brygidy - parafia św. Wojciecha
- parafia św. Jacka w Straszynie - parafia Podwyższenia Krzyża w Żuławach - Trąbki
Wielkie. Na miejsce dotarliśmy około godziny 15.40, następnie udaliśmy się na Mszę
świętą, a potem wróciliśmy do Gdańska zamówionymi autokarami.
   Była to pierwsza pielgrzymka, w jakiej wziąłem udział. Muszę przyznać, że na początku wydawało mi się, że wystarczy
jedynie maszerować i nic specjalnego się nie będzie działo. Nie ma co ukrywać - na pielgrzymce przede wszystkim
trzeba chodzić, ale nie sposób pominąć śpiewu podczas marszu, godzinek, koronki, różańca, konferencji, świadectw
w trakcie wędrowania oraz przepysznych ciast na każdym postoju. Podsumowując, pielgrzymowanie wcale nie jest
takie "nudne", jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
   Kiedy pielgrzymi się modlą, to odnosi się wrażenie, że taka modlitwa ma niezwykłą siłę. Gdzie się nie obejrzysz tam
są ludzie, którzy modlą się razem z tobą. Wtedy po prostu można odczuć, że jesteśmy wspólnotą, która wzajemnie się
wspiera. Podczas słuchania konferencji i świadectw dajemy Bogu okazję, aby mógł nam coś powiedzieć. Okazało się,
że inaczej słucham konferencji siedząc wygodnie na sali lub w kościele, a inaczej znosząc "trudy pielgrzymowania"
- dzięki nim człowiek staje się bardziej pokorny i chętniej słucha. Podczas konferencji dowiedziałem się, że pielgrzymka
była kiedyś formą pokuty dla przestępców, a podróżowanie było mniej bezpieczne niż obecnie. Nie dziwi więc,
że wśród "zwykłych" ludzi była to rzecz rzadko praktykowana, tylko nieliczni decydowali się na taka formę uczenia się
pokory i zbliżania do Boga. W tym roku mamy rok miłosierdzia więc na konferencji nie mogło zabraknąć również tego
tematu. Najbardziej zapadło mi w pamięć stwierdzenie, że miłosierdzie daje nam siłę do czynienia rzeczy, które na
początku wydają się zbyt ciężkie. Myślę, że dobrą ilustracją do tej myśli są słowa z Ewangelii wg św. Marka: "Zmusza
Cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!" i to niekoniecznie po to, żeby ten ktoś miał już nas dosyć po tych
dwóch tysiącach kroków. Podczas konferencji jeden z księży opowiadał także o tym jak miał poprawkę w seminarium
i niestety nie poszła mu ona dobrze i, nie wiedząc co z tym począć, powiedział do profesora, że prosi go o miłosierdzie.
Dzięki temu zdał. Przyznam, że jako student Politechniki Gdańskiej nie wyobrażam sobie podobnej sytuacji ze mną
i z jednym z profesorów z mojej uczelni, ale jak teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że jestem chyba jeszcze za mało
otwarty na Boże miłosierdzie.
   Na koniec chciałbym powiedzieć coś o "trudach pielgrzymowania". Na początku wydawało mi się to nic trudnego, po
prostu idzie się do przodu. Sytuacja uległa zmianie podczas ostatniego etapu pielgrzymki z Żuław do Trąbek, gdy
postanowiłem zaangażować się jako ochotnik do noszenia nagłośnienia. Po kilkukilometrowym marszu zdałem sobie
w końcu sprawę co to jest ten cały trud pielgrzymowania i cieszyłem się, że Pan pozwolił mi dojść do końca. Byłem
naprawdę zmęczony, ale i dumny, że dałem radę donieść tuby do końca.
   Pielgrzymka do Trąbek, mimo że wydawało mi się na początku taka zwyczajna okazała się być wspaniałym duchowym
przeżyciem. Skoro ja przeżyłem tyle w jeden dzień, to nie wyobrażam sobie, co dzieje się w duszach tych, którzy ruszają
na pielgrzymkę z Gdańska do Częstochowy, skoro trwa ona szesnaście razy dłużej. Mam nadzieję, że za rok sprawdzę
to na własnej skórze. Zapraszam również wszystkich zaciekawionych Czytelników - myślę, że warto.

Pocztówka z pielgrzymki
Kochani Parafianie!

Serdeczne pozdrowienia! Jacek Kupiec



 Od kilku miesięcy przed Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym w Gdańsku odbywają się pikiety, mające na
celu poinformowanie przechodniów
i pracowników szpitala, że dokonuje się w nim
aborcji. Fakt ten został potwierdzony przez
dyrekcję szpitala, która w odpowiedzi na
zapytanie fundacji "Stop aborcji" przedstawiła
następujące dane dotyczące tego faktu.
W szpitalu klinicznym w 2006 r. dokonano
27 aborcji, w 2007 r. - 21, w 2008 r. - 35, w 2009 - 49,
w 2010 r. - 50, w 2011 r. - 47, w 2012 r. - 77, w 2013 r. - 62,

Dramat "za ścianą" - szpital na Klinicznej
w 2014 r. - 66, a od 1. stycznia do 31. lipca 2015 r. - 46.
   Tak więc "za naszą ścianą", w szpitalu w którym niejeden

z nas przyszedł na świat, w ciągu ostatnich
jedenastu lat uśmiercono przeszło pół tysiąca
nienarodzonych dzieci. Sytuacja staje się
jeszcze bardziej dramatyczna, kiedy uświa-
domimy sobie, że szpital kliniczny jest pla-
cówką, w której studenci medycyny odby-
wają swoje praktyki. Można sobie wyobrazić,

jak przez taką działalność deprawuje się tych, którzy mają
nas leczyć. ks. Piotr

 Ze "Światowego Indeksu Prześladowań 2016" organizacji
"Open Doors" wynika, że chrześcijanie są najbrutalniej
dyskryminowaną grupą religijną na świecie, głównie przez
islamskich ekstremistów. Liczby zamordowanych
z powodu wyznania chrześcijan, jak i atakowanych czy
wręcz niszczonych kościołów prawie podwoiły się
w porównaniu do poprzedniego roku.
  Międzynarodowa i ponadwyznaniowa organizacja "Open
Doors" potępiła w opublikowanym "Światowym Indeksie
Prześladowań 2016", że obecnie ze względu na wiarę
ponad 100 milionów chrześcijan na świecie jest prze-
śladowanych. Jest to "największa prześladowana
wspólnota wiary", powiedział prezes organizacji Markus
Rode przy prezentacji raportu. "Open Doors" publikuje
"Światowy Indeks Prześladowań" od 1993 roku.
  Liczby zamordowanych z powodu wyznania chrześcijan,
jak i atakowanych czy wręcz niszczonych kościołów
prawie podwoiły się w porównaniu do poprzedniego roku.
Z raportu wynika, że w monitorowanym okresie zostało
zamordowanych 7100 chrześcijan i zaatakowanych 2406
kościołów - podpalanych, wysadzanych w powietrze. Rok
wcześniej zanotowano 4344 zamordowanych chrześcijan
i 1062 ataków na kościoły.
  Raport uwzględnia dane z okresu od listopada 2014 r.
do października 2015 z 50 krajów, gdzie, w opinii orga-
nizacji, chrześcijanie są najbardziej prześladowani i dys-
kryminowani. W 35 z 50 krajach uwzględnianych w two-
rzeniu "Światowego Indeksu Prześladowań" "głównym
motorem" prześladowań są radykalne grupy islamskie, jak
Boko Haram, somalijska organizacja terrorystyczna Al-
Shabaab i tzw. Państwo Islamskie.

Typowo podejrzani
  W najgorszej sytuacji znajdują się jednak chrześcijanie
w Północnej Korei. Autorzy raportu piszą o obozach pracy
i torturach. Nigdzie na świecie nie traktuje się chrześcijan
tak brutalnie jak w tym kraju, zaznaczają. Po Korei Płn.
na kolejnym miejscach na indeksu plasują się Irak, Erytrea,
Afganistan, Syria, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran i Libia.
W kategorii "Przemoc wobec chrześcijan" na czoło
wysuwa się Pakistan i Republika Nigru. "Ogromną presję"

na żyjących tam chrześcijan wywierają imamowie. Udaje
im się w krótkim czasie podburzyć przeciwko chrze-
ścijanom tysiące muzułmanów. Ponadto pakistańskie prawo
przewiduje karę śmierci za bluźnierstwo, co muzułmanie
coraz częściej wykorzystują jako przyzwolenie na prze-
śladowanie mniejszości religijnych. W krajach hinduskich
i buddyjskich, jak Indie czy Birma, organizacja "Open
Doors" zaobserwowała, że coraz częściej motywowany
religijnie nacjonalizm prowadzi do radykalizacji i wyraźnego
nasilenia prześladować chrześcijan.
  Nowymi krajami, które pojawiły się na "Światowym
Indeksie Prześladowań" są Niger (miejsce 49.), Bahrajn
(miejsce 48.). Niger, podobnie jak inne kraje afrykańskie
znalazł się w strefie wpływów islamistycznej organizacji
Boko Haram. W Bahrajnie coraz więcej jest zwolenników
powstania kalifatu na wzór poczynań Państwa Islamskiego.

Konieczna interwencja polityków
  Organizacja "Open Doors" wzywa polityków i Kościoły,
aby w związku z tak wielkim exodusem chrześcijan z Bli-
skiego Wschodu, udzielali jeszcze większego wsparcia
prześladowanym chrześcijanom. Przewodniczący klubu
parlamentarnego CDU/CSU Volker Kauder powiedział,
że przedstawiony mu raport organizacji "Open Doors" musi
"wstrząsnąć społeczeństwem".
 - Porażający jest dramatyczny wzrost prześladowań
chrześcijan - powiedział, zaznaczając, że "społeczność
międzynarodowa musi jeszcze bardziej niż dotychczas
potępiać fanatyzm religijny".
 Organizacja "Open Doors" wspiera chrześcijan w ok. 60
krajach świata. Wsparcie dla prześladowanych polega nie
tylko na organizowaniu pomocy humanitarnej, lecz także
na dostarczaniu biblii, pomocy przy jej tłumaczeniu i na
teologicznych naukach.
  Podstawą tworzenia "Światowego Indeksu
Prześladowań" są informacje z kwestionariusza pytań
zadawanych chrześcijanom w poszczególnych krajach.
Mają oni najlepsze rozeznanie w sytuacji panującej w ich
miejscu zamieszkania. (RC)



OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl
Niedziela, 25 września 2016 r.; 8.00 + Stefan Konopka w 30. roczn. śmierci, Czesława i Marek Konopka; 10.00 + Halina Obszyńska
w 3. rocznicę śmierci; +rodzice z obu stron; 12.00 + Edward Herlik-Herlikiewicz w 11. rocznicę śmierci; 18.30 + Jan Ratajski
Poniedziałek, 26 września - Świętych Kosmy i Damiana; 7.30 + Jan Ratajski; 18.00 + Hildegarda Stormowska w 8. roczn. śmierci
Wtorek, 27 września - Świętego Wincentego a Paulo; 7.30 + Magdalena Paszkiewicz w m-c po śmierci; 18.00 + Jan Ratajski
Środa, 28 września - Świętego Wacława; 7.30 + Jan Ratajski; 18.00 + Michał Arłukiewicz, Rozalia Niewczas
Czwartek, 29 września - Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;7.30 - o miłosierdzie Boże i łaski dla córki i syna wraz
z bliskimi, o powrót do zdrowia duszy i ciała dla nich oraz o dary Ducha Świętego; 18.00 + Jan Ratajski
Piątek, 30 września - Świętego Hieronima; 7.30 + Jan Ratajski; 18.00 - w intencji członków róż różańcowych
Sobota, 1 października - Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - I sobota m-ca; 7.30 + Jan Ratajski
18.00 + Bronisława i Bolesław Kosmalscy, rodzice i rodzeństwo z obu stron

1. Pierwsze spotkanie oazowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat, odbędzie się w poniedziałek o godz. 17.00
w domu parafialnym.
2. Spotkanie grupy modlitewno-formacyjnej we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież
pracującą.
3. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Spotkanie Rady Parafialnej również w środę o godz. 19.00 na plebani.
5. W czwartek przypada dzień świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami w czwartek po wieczornej Mszy św.
7. Spotkanie młodzieży w czwartek rozpocznie się Nieszporami o godz. 19.15 w kościele.
8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45 w sali parafialnej.
9. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 śpiew Godzinek, o 7.30 Msza Święta, a po niej nabożeństwo maryjne.
10. W sobotę rozpoczniemy również nabożeństwa różańcowe. Odbywać się będą codziennie pół godziny przed wieczorną
Mszą Świętą.
11. Gdańskie Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży będzie miało miejsce w sobotę,
1 października o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej. Mszy Świętej przewodniczył będzie
gość z Watykanu - ks. kard. Zenon Grocholewski. Zachęcamy do udziału wszystkich,
zarówno młodzież jak i dorosłych; szczególnie młodych ludzi, którzy uczestniczyli
w wyjeździe do Krakowa.
12. Można jeszcze zapisać się na Kurs Nowe Życie, który w piątek o godz. 18.00 rozpocznie się w domu parafialnym
oraz na Kurs Alpha, który rozpocznie się w środę 5 października. Dodatkowe informacje u kapłanów. Zapisy
w zakrystii.
13. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę 2 października.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
14. Zapraszamy na zajęcia komputerowe dla seniorów, które będą się odbywały raz w miesiącu w Szkole Podstawowej
nr 69. Pierwsze spotkanie we wtorek, 4 października od 15.30 do 17.00. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w zakrystii.
15. Na tacę remontowo-inwestycyjną w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 3592 zł. Za ofiarność Bóg zapłać. W minionym
tygodniu, po uprzednim obmyciu, pokryliśmy całą wieżę specjalnym środkiem blokującym przedostawanie się wody do
środka. Prace przy wieży będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach.
16. Na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech zebraliśmy do puszek 922 zł.
17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie 3. Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

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


