TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Narodzenie Pana Jezusa - 25 grudnia 2016 roku (nr 62)
I czytanie Iz 9,1-3.5-6; II czytanie: Tt 2,11-14; Ewangelia: Łk 2,1-14.
Tak, czas świąt… Czas zatrzymania się…
z tej okazji życzymy:
By znalazła się choć chwila, by przystanąć nad żłóbkiem,
By pochylić się i dostrzec w małej
Dziecinie, wielkiego Boga
By odkryć, że Ten, który jest Królem
zostawił wszystko i wybrał ubóstwo.
By doświadczyć ciszy, zach wy t u
i wdzięczności otwierających serce,
które staje sie domem dla Tego, którego
tak wielu odtrąca.
Życzymy też by Nowy Rok przyniósł
pozytywne zmiany, radość, szczęście
i spełnienie.
Niech Nowonarodzony rozjaśnia
ciemności największej nawet nocy!
ks. Jan i ks. Piotr

ŚWIATŁO SŁOWA - BOŻE NARODZENIE
Narodzenie Pańskie stało się faktem. Oto pierwszy raz
świat może ujrzeć na własne oczy swojego Zbawiciela.
Dotąd tylko słyszał Go lub słyszał o Nim, dotąd tylko
duchowo doświadczał Jego obecności i prowadzenia.
Teraz nareszcie "Słowo, przez które wszystko się stało"
może być oglądane przez owo "wszystko".
Liturgia prowadzi nas do wielkiego rozwiązania sytuacji
ludzkości dotkniętej zepsuciem grzechu. Izajasz prorokuje
o narodzie kroczącym w ciemnościach, że ogląda wielką
światłość. Mieszkańcy krainy mroków, do tej pory nieporadni, zaczynają używać wzroku, gdy po raz pierwszy
światło oddziałuje na ten zmysł i uaktywnia jego działanie.
Nauczyli się poruszać w ciemnościach tak, aby chodzić
i nie wyrządzać sobie krzywdy. Istotnie, do mroku można
się przyzwyczaić. Pan jednak chce, żeby człowiek żył
w pełni świadomie i dlatego umożliwia mu patrzenie. Oto
oczom ludzkim ukazuje się wcielony Syn Ojca, który
przyszedł ażeby odnowić w człowieku utracony obraz
Boży.
Warto w dniu dzisiejszym sprawdzić co nam zadało Słowo
Boże u początku adwentu i ocenić czy pokonaliśmy drogę
nawrócenia.
W pierwszą niedzielę czasu oczekiwania na przyjście
Chrystusa prorok Izajasz zaprosił nas do wstąpienia na
górę świątyni Pana. Czytaliśmy, że miały się tam udać
wszystkie narody, aby być uczniami - słuchaczami - Boga.

Ludzie mieli słuchać Słowa i żyć nim; szukać zgody
i pojednania, a nie chwytać za narzędzia zadawania sobie
ran: miecz i sierp. Izajasz opisał, że w czasie przyjścia
Boga na ziemię zostanie zaprowadzona powszechna
przyjaźń. Do tego jednak potrzeba konsekwentnego
stosowania wskazań Słowa we własnym życiu. W pierwszą niedzielę adwentu dowiedzieliśmy się, że świątynią
Boga jest każdy człowiek, jego dom, rodzina, bliźni.
Od tamtego Słowa do dzisiejszej uroczystości przeszliśmy
drogę czasu odmierzaną czterema świecami. Zapowiedzi
proroka Izajasza zaczynają się wypełniać w nowo narodzonym Zbawicielu. On jest Księciem Pokoju, Bogiem
mocnym, który będzie panował bez końca. Jego królowanie
łączy ludzi wszystkich narodów i języków; przychodzą do
Niego i znajdują miłość, którą będą mogli odtąd dzielić się
ze sobą.
Jezus Chrystus jest brakującym Słowem, które wyjaśnia
wszystkie spory; jest brakującym zdaniem wszelkich
postanowień; jest łącznikiem wszelkich różnic; jest
jednością rodzin i siłą ich przetrwania; jest wiernością
danemu słowu i umocnieniem w jego wypełnianiu; jest
ratunkiem grzeszników i uświęceniem wierzących. Kto
Jemu zawierzy i na Nim będzie budować swe życie, dostąpi
zbawienia.
Nie jest to zadanie najłatwiejsze, bo wymaga zawierzenia
leżącemu w pieluszkach Niemowlęciu. Kierunek

autorytetu zwykle przebiega od góry ku dołowi - od
dorosłych ku dzieciom, a tu sytuacja wymaga całkowitego
wysiłku wiary i zrezygnowania ze wszystkich schematów
władzy tego świata. Oto najwyższe panowanie ma To
najsłabsze, a najwięksi władcy biją przed Nim pokłony.
Patrząc wstecz na okres adwentu można odnieść
wrażenie, że coś nie wyszło, że nie udało się zrealizować

wszystkich postanowień. Nawet jeśli tak jest, to oznacza,
że Słowo nas przerasta, że sprostanie Jego wymaganiom
nie jest na nasze ludzkie siły, że potrzebujemy Jego bliskości
dla wypełnienia woli Boga, potrzebujemy Emmanuela
- Boga, który stał się jednym z nas.
Słowo Wcielone cały czas nas zbawia. Świętujmy Jego
obecność wśród nas.
ks. Krystian Wilczyński

Dobro
Pięć chlebów i dwie ryby na zawsze pozostałyby tylko
pięcioma chlebami i dwiema rybami, gdyby pewien
chłopiec zatrzymał je dla siebie. Pięć tysięcy mężczyzn,
nie licząc kobiet i dzieci, nie
najadłoby się tego dnia do
sytości, gdyby ten chłopak nie
oddał wszystkiego, co miał,
Jezusowi.
Bóg stworzył świat z niczego.
Wszystkie diamenty i złoto, całe
bogactwo świata uczynił z zupełnej pustki. Wszystko od
Niego pochodzi i do Niego należy. Ale On dostrzega każdy,
nawet najmniejszy gest szczerej, miłosiernej miłości ludzkiej. Dla Niego jest cenniejszy
niż najcenniejszy skarb. Dlatego każde nasze dobro, nawet
bardzo skromne i niewiele znaczące, ale ofiarowane

z czystego serca i z głęboką wiarą, pomnaża w nieskończoność.
Bóg jest tak bardzo wszechmogący, że nigdy nie robi
niczego bez naszej woli. Pięcioma chlebami i dwiema
rybami może nakarmić tłumy,
ale czeka, aż Mu ktoś je da,
żeby mógł uczynić cud. Sześć
stągwi kamiennych wody może przemienić w wino najlepszego gatunku, ale dopiero, jak
ktoś te stągwie napełni wodą.
Może wypełnić sieci rybami
tak, że będą rwały się z przeciążenia, ale najpierw chce,
żeby ktoś te sieci zarzucił do wody.
Bóg stworzył świat z nicości i jest tak wszechmogący
i tak bardzo nas kocha, że czeka, by każdy Jego cud zrodził
się najpierw w naszej wolnej woli.
Joanna Czech

JASNA GÓRA
W tym roku na Roratach mogliśmy
usłyszeć o najbardziej znanym polskim
sanktuarium poświęconym Matce
Bożej, to znaczy Jasnej Górze. Obiektem kultu w miejscu, które jest celem
wielu pielgrzymek, jest znany każdemu obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus. Tradycja podaje, że autorem tego
dzieła jest Św. Łukasz Ewangelista. Maryja została na nim
przedstawiona w pozycji stojącej, a jej wzrok skierowany
jest wprost na oglądającego, zaś głowa
małego Jezusa pochyla się lekko w stronę
swojej Matki. Na prawym policzku Maryi
widoczne są dwie rysy na wysokości
nosa. Syn Boży znajduje się przy lewym
ramieniu Matki. W lewej ręce trzyma
Ewangeliarz, zaś prawą ma podniesioną
do góry w geście błogosławieństwa.
8 września 1717 r. papież Klemens XI
koronował cudowny obraz z Częstochowy, lecz korony zostały skradzione.
Druga koronacja odbyła się dopiero 22 maja 1910 r.
Kult Maryi na Jasnej Górze był praktykowany od bardzo
dawna. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej od samego
początku zasłynął licznymi cudami. Największe zasługi
wizerunku przypadły na XVII w., kiedy Polskę najechały
wojska szwedzkie. Klęskę najeźdźców przypisano cudowi
dokonanemu przez Maryję. Po zakończonej wojnie Jan
Kazimierz ogłosił Matkę Bożą królową Polski. Do dzisiaj
organizowane są pielgrzymki, nie tylko Polaków, których

celem jest modlitwa przed obrazem Maryi Częstochowskiej. Warto zauważyć, że - tak jak w przypadku
innych obiektów kultu - na Jasnej Górze nie odnotowano
żadnych objawień. Wzrost ciągle rozwijającej się czci
zawdzięcza się przede wszystkim Cudownemu Wizerunkowi.
Pierwsza świątynia, licząca trzy nawy i wybudowana
w stylu gotyckim powstała w XV wieku, lecz spłonęła
w pożarze w 1690 r. Obecny kościół, liczący blisko 46 m
długości, 21 m szerokości i 29 m
wysokości, został wzniesiony w stylu
barokowym. Bazylika zawiera bogate
wnętrze, obok którego nie można przejść
obojętnie. Do nawy bocznej po prawej
stronie bazyliki przylegają trzy kaplice
pochodzące z XVII wieku: Św. Pawła,
pierwszego Pustelnika, kaplica Serca
Jezusowego (górna) i Świętych Relikwii
(dolna).
W bazylice znajduje się także kaplica
Św. Antoniego Padewskiego. Na Jasnej Górze każdy
pielgrzym odwiedza Kaplicę Matki Bożej, w której znajduje
się obraz jasnogórski. Składa się ona z trzech części,
wzniesionych w różnych okresach. W najstarszej, budowanej w stylu gotyckim, mieści się prezbiterium
z ołtarzem z XVIII w. Druga, w stylu barokowym, jest
przyodziana licznymi wotami, a trzecia powstała już na
początku XX w. W 1906 r. kościół na Jasnej Górze został
podniesiony do rangi mniejszej bazyliki.

Barbara Majkowska

PILNE! „Nauczyciele i rodzice z SP nr 69 w Gdańsku chcą pobić dyrektora”
Pod tak przewrotną nazwą zaczynamy realizować
kolejny szkolny projekt, którego celem nadrzędnym jest
wsparcie Gdańskiego Hospicjum dla Dzieci. Już dziś
rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy wśród Przyjaciół
Szkoły i pobliskich zakładów (w sąsiedztwie mamy ich
bardzo wiele), które zostaną przekazane Hospicjum
10 kwietnia, dzień po III Gdańsk Maraton. Nauczyciele
wraz z rodzicami zamierzają stworzyć na królewskim
dystansie sztafetę i pobić (wyprzedzić ;) dyrektora szkoły,
który wystartuje na całej długości trasy, tj. 42,195m. Kto
zwycięży, a do tego uzyska czas poniżej 4:40h, będzie
miał zaszczyt dokonać przelewu na rzecz Hospicjum.
Mamy nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli przez
najbliższych 6 miesięcy uda się nam uzbierać pokaźną
kwotę, która pozwoli na zorganizowanie wyjątkowego

Dnia Dziecka w Hospicjum!
Projekt, prócz wsparcia chorych dzieci, ma na celu
również popularyzowanie zdrowego stylu życia, mody
na bieganie, kolektywnego i bezinteresownego działania
dla dobra innych. Podczas maratonu, tak jak w roku
ubiegłym, SP nr 69 w Gdańsku będzie obsługiwała także
punkt żywieniowy, ku uciesze tysięcy
biegaczy.
Wspólnie zróbmy wyjątkowe wydarzenie o olbrzymiej sile oddziaływania na
ludzkie umysły. Zaprośmy do
akcji Swoich Przyjaciół.
Wszelkie szczegóły projektu
na www.szkola69.cba.pl lub pod numerem telefonu:
583430502.

Święty Jan Apostoł - 27 grudnia
Jan zawsze należy do ścisłej grupy, którą Jezus zabiera
ze sobą w określonych sytuacjach. Jest razem z Piotrem
i Jakubem, gdy Jezus w Kafarnaum wchodzi do domu
Piotra, aby uzdrowić jego teściową; z dwoma innymi idzie
za Mistrzem do domu przełożonego synagogi Jaira, którego
córka zostanie przywrócona do życia; idzie za Jezusem,
gdy wstępuje On na górę, gdzie ma być przemieniony;
jest blisko Niego na Górze Oliwnej, gdy w obliczu potęgi
Świątyni Jerozolimskiej wygłasza On mowę o końcu miasta
i świata; i w końcu jest blisko Niego w ogrodzie Getsemani,
gdy odchodzi, aby samotnie modlić się do Ojca przed Męką.
Na krótko przed Paschą, gdy Pan Jezus wybiera dwóch
uczniów, aby ich posłać celem przygotowania sali do
Wieczerzy, właśnie jemu i Piotrowi powierza to zadanie.
Według tradycji, Jan jest "umiłowanym uczniem", który
w czwartej Ewangelii opiera głowę na piersi Mistrza

podczas Ostatniej Wieczerzy, znajduje się u stóp Krzyża
razem z Matką Jezusa i wreszcie świadczy o pustym
grobie oraz o obecności Zmartwychwstałego. Jest to
ważna lekcja dla naszego życia: Pan pragnie uczynić
z każdego ucznia, który przeżywa osobistą przyjaźń z Nim.
Aby to zrealizować, nie wystarczy iść za Nim i słuchać
Go tylko zewnętrznie; trzeba również żyć z Nim i tak jak
On. Jest to możliwe tylko w kontekście relacji wielkiej
zażyłości rodzinnej, przepełnionej ciepłem całkowitego
zaufania. Jest to relacja, jaka zachodzi między przyjaciółmi;
dlatego Jezus powiedział pewnego dnia: "Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Już was nie nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego".
Papież Benedykt XVI, Audiencja o Apostołach

Dzisiejszy artykuł opiera się na podłożu muzycznym. Tematyką
natomiast nawiąże do tradycji bożonarodzeniowej, jaką jest śpiewanie
kolęd.
Słowo kolęda pochodzi od łacińskiej nazwy pierwszego dnia każdego
miesiąca calendae. Jest to pieśń bożonarodzeniowa, utrzymana
w konwencji ściśle religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji
ludowej, potem komponowana również przez wielu wybitnych
kompozytorów. W liturgii Kościoła Katolickiego kolędy wykonuje
się od Mszy o północy w Święto Bożego Narodzenia (noc 24/25
grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela po 6 stycznia).
W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do święta Matki
Boskiej Gromnicznej (2 lutego).
Jedną z najpopularniejszych kolęd na świecie jest "Cicha
noc". W 1816 roku słowa do niej napisał ks. Joseph Mohr,
późniejszy wikary parafii św. Mikołaja w Oberndorfie.
Mówią, że do powstania kolędy przyczyniła się awaria
kościelnych organów, uszkodzonych przez myszy. Wikary,
chcąc podarować parafianom świąteczną pastorałkę,
poprosił wówczas organistę Franza Grubera o napisanie
muzyki do jego wiersza.
Pierwsze wykonanie kolędy, zatytułowanej początkowo
"Pieśń bożonarodzeniowa", miało miejsce podczas pasterki
24 grudnia 1818 roku. Partię basową śpiewał organista
(autor muzyki), towarzyszył mu wikary jako tenor,
akompaniując również na gitarze. Obu artystów wspierał
chór dziecięcy.
Kolędę przełożono na ponad 300 języków i dialektów.
Autorem polskiego przekładu z ok. 1830 roku jest Piotr
Maszyński.

Trudno zliczyć liczbę wykonań popularnej kolędy. Śpiewali
ją zarówno znani śpiewacy operowi, jak i gwiazdy muzyki
popularnej, m.in. Elvis Presley, Louis Armstrong, Bing
Crosby czy Frank Sinatra.
Polska jest ewenementem na skalę światową pod
względem liczby zachowanych kolęd. W naszym dorobku
kulturalnym wraz z pastorałkami jest ich ponad 500.
Najpopularniejsze i najpiękniejsze z nich to:
W żłobie leży
Jedna z najważniejszych polskich kolęd przypisywana
Piotrowi Skardze. Powstała na przełomie XVII i XVIII
wieku do melodii poloneza koronacyjnego króla
Władysława IV. Znane są dzisiaj trzy wersje melodii tego
utworu.
Bóg się rodzi
Jej oryginalny tytuł brzmi "O narodzeniu Pańskim".
Melodię w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński
(sławny poeta).
Mizerna cicha
Jest dziełem innego znanego poety, Teofila Lenartowicza.
Wydana w 1849 roku doczekała się wielu opracowań
muzycznych. Największą popularność zdobyła wersja

z melodią Jana Galla. W wersji tej kolęda posiada charakter
kołysanki.
Gdy śliczna Panna - słowa i melodia pochodzą z początku
XVIII w. Posiada cechy kołysanki. Szczególnie popularna
była w klasztorach żeńskich.
Przybieżeli do Betlejem - muzykę do kolędy zanotował
już w XVI w. Jan z Lublina w swojej tabulaturze organowej.
Tekst pochodzący z XVII w. ulegał dużym zmianom.
Dopiero w XIX wieku przybrał obecną formę.
Pójdźmy wszyscy do stajenki - tekst tej kolędy pochodzi
z XVIII wieku, melodia zaś z XIX. Posiada charakter marszowy. Znany jest tekst 14 zwrotkowy z inną melodią
zanotowany w kantyczkach karmelitańskich z XVIII
wieku.
W dzień Bożego Narodzenia - jest to kolęda siedemnastowieczna o radosnym, tanecznym charakterze. Oparta
jest na rytmie mazura, posiada rodowód ludowy.

Jezus malusieńki - ta nostalgiczna i rzewna, ale jakże
wdzięczna melodia była niezwykle popularna
w klasztorach żeńskich. Posiada rytm i cechy kujawiaka.
Melodia i słowa pochodzą z XVIII wieku.
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów
polskich rodzin. O tym, dlaczego warto śpiewać kolędy,
pięknie mówił ks. Jan Twardowski:
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Niech w żadnym polskim domu
w okresie Świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie tak pięknej
tradycji, tradycji śpiewania kolęd
i pastorałek.
Marek Jarmakiewicz

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Boże Narodzenie, 25 grudnia 2016 r.; Północ - Pasterka; 8.00 + Piotr Rogal w 13. rocznicę śmierci, Helena Rogal;
10.00 + w czyśćcu; 12.00 - Małgorzata i Mirosław Gronowscy w 30. rocznicę ślubu; 18.30 + Halina Hajduk, Tadeusz
Hajduk, Sławomir Hajduk
Poniedziałek, 26 grudnia - 2. Dzień Świąt, Świętego Szczepana; 8.00 - dziękczynna z okazji 57 rocznicy ślubu;
10.00 + Andrzej w 2. rocznicę śmierci, Irena, Anna; 12.00 + Maria, Edwin, Czesław, +z rodziny z obu stron;
18.30 + rodzice z obu stron, Józef
Wtorek, 27 grudnia - Świętego Jana Ewangelisty; 7.30 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłońscy, Henryk Egert;
18.00 + Małgorzata Pasik w 2. rocznicę śmierci
Środa, 28 grudnia - Świętych Młodzianków, męczenników; 7.30 + Roman i Genowefa - int. od rodziny Kukla
z Bochni i Starachowic; 18.00 + Monika, Jan, Irena, Jan, Zbigniew, Adam, Natalka
Czwartek, 29 grudnia; 7.30 + Agnieszka i Roman; 18.00 + Bożena i Zenon Bartel
Piątek, 30 grudnia - Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; 7.30 + Maria w 5. rocznicę śmierci
18.00 - w intencji członków Róż Różańcowych
Sobota, 31 grudnia - Świętego Sylwestra; 7.30 + Stanisław Sajka w 3. rocznicę śm.; 18.00 - dziękczynna za 2016 rok

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 oraz 18.30. Podobnie jutro.
2. Od wtorku do soboty Msze św. o 7.30 oraz 18.00.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne
we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. W środę rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Mamy nadzieję, że do wszystkich dotarł list kolędowy księdza
proboszcza. Znajduje się również na stronie internetowej parafii. Prosimy, aby przygotować krótki fragment Pisma
Świętego oraz by w miarę możliwości obecni byli wszyscy domownicy. Wraz z kapłanem podążają ministranci,
którzy informują o kolędzie oraz uczestniczą w pierwszej części wizyty. Ofiary składane do ich puszek są wyrazem
naszej wdzięczności im za całoroczną służbę przy ołtarzu.
5. Program kolędy na najbliższe dni znajduje się na stronie 4.
6. W sobotę ostatni dzień starego roku. Zapraszamy na nabożeństwo przebłagalno - dziękczynne o godz. 17.30,
a o godz. 18.00 na Mszę świętą dziękczynną za cały rok.
7. W przyszła niedzielę Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy
na Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia".
8. Ponownie wystąpi w naszym kościele grupa muzyczna o nazwie "Zespół w Składzie". Koncert kolęd w ich
wykonaniu odbędzie się w poniedziałek, 2 stycznia o godz. 18.30. Zespół ten tworzą znani polscy muzycy grający
w zespołach: Luxtorpeda, Happysad, Arka Noego. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie dzieci, młodzież,
dorosłych, całe rodziny.
9. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przywieźli, ustawiali i stroili choinki oraz szopkę, a także sprzątającym
kościół.
10. Na kolektę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4208 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
11. Gdańskie Seminarium Duchowne dziękując poinformowało nas, że 4 XII zebraliśmy na tacę seminaryjną 2468 zł.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej
Mszy świętej.
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

