
   





TYGODNIK PARAFII  
NMP MATKI KOŚCIOŁA  

i św. Katarzyny Szwedzkiej  

     Niedziela Słowa Bożego, 26 stycznia 2020 roku (nr 183) 
Pierwsze czytanie: Iz 8,23–9,3; Drugie czytanie: 1 Kor 1,10-13.17; Ewangelia: Mt 4,12-23.


Za nami koncert kolęd w naszej parafii w Pani 
wykonaniu. Czy takie występy artysta przeżywa 
inaczej? Czy koncertom w kościele towarzyszy inny 
klimat i nastrój niż podczas występów estra-
dowych?  
Myślę, że każde muzyczne spotkanie z publicznością 
ma swój określony nastrój. Niezależnie od tego, czy to 
są kolędy czy utwory, które śpiewam podczas innych 
koncertów. Zawsze jest we mnie potrzeba głębi tekstu, 
muzykalności. Nawet jeżeli jest to prosta i powszech-
nie znana kolęda, to staram się ją wykonać jak utwór, 
który jest bardzo ważny. Oczywiście w przypadku 
śpiewania w kościele, już samo to miejsce nadaje 
występowi specyficzny klimat. Lubię ten czas, 
ponieważ publiczność przychodzi po to, aby słuchać. 
Jest bardziej uwrażliwiona na przekaz treści, co 
oczywiście nie znaczy, że gdzie indziej ludzie tego nie 
oczekują. Dużo też zależy od samego wykonawcy. Dla 
mnie osobiście bardzo ważna jest treść utworów, którą 
ja chcę podczas koncertów wyśpiewać.  
Wspomniała Pani podczas koncertu, że Pani ulu-
bioną kolędą jest „Mizerna cicha”. Dlaczego akurat 
ta kolęda? 
Myślę, że sama nadałam jej taki charakter, ponieważ 
najbardziej utożsamiam się z tą kolędą, poprzez sposób 
interpretacji. Mogę coś do niej dodać od siebie. 
Podobnie jest z kolędą „Nie było miejsca dla Ciebie” 
czy „Lulajże Jezuniu”, która jest jak sama słodycz.  
Jednak czas kolędowy już się powoli kończy i wra-
camy do codzienności. Dlatego chcielibyśmy 
zapytać, jak wygląda Pani codzienność? Czy dalej 
dużo Pani koncertuje czy raczej poświęca się życiu 
rodzinnemu?  
Cały czas pracuję i czasem żałuję, że doba nie trwa 48 
godzin. W tej profesji, jeśli chcemy, żeby nasze 
śpiewanie miało w sobie jakąś precyzję i szlachetność, 
musimy mu poświęcić bardzo dużo uwagi. Nie jest tak, 
że nauczę się piosenki i mogę po prostu wyjść i za-
śpiewać. To wymaga pracy. Ja na przykład przez-
naczam dużo czasu na rozśpiewanie.  

W jednym z wywiadów powiedziała Pani: „Nie 
wyobrażam sobie, jak można żyć bez wiary. Jeżeli 
o coś proszę, to zawsze kończę: „Niech się stanie 
zgodnie z Twoją wolą”. Wierzę, że Bóg wie, co jest 
dla mnie najlepsze”. Zawsze tak jest? Niezależnie 
od tego, co by się wydarzyło?  
Nie ma w życiu człowieka czegoś takiego jak 
„zawsze”. Ani „zawsze”, ani „nigdy”. Nasze życie jest 
ciągłym postępem. Najpierw jesteśmy wychowywani 
przez rodziców. Bardzo dużo zależy od tego, jakie 
wartości wyniesiemy z domu rodzinnego. Później 
jesteśmy wchłaniani przez ten świat. To nie znaczy, że 
tracimy to, czego zostaliśmy nauczeni, ale czasem 
pewne rzeczy nam umykają. Pamiętam, że kiedyś 
bardzo dużo koncertowałam – nawet trzy razy 
dziennie. Moim domem był hotel, a do domu 
rodzinnego w Poznaniu wracałam raz na kilka 
miesięcy. W takich warunkach można było jakoś 

zatracić, na przykład, religijny charakter niedzieli. A ja 
przecież byłam bardzo duchowym dzieckiem. Dzisiaj, 
będąc w innym momencie życia, dużo więcej z tego 
rozumiem i doświadczam. Jestem zdania, że jak się 
idzie drogą wiary, to można tylko iść do przodu, nie 
ma chodzenia do tyłu – choć wiemy też, że są ludzie, 
którzy wiarę porzucają. Muszę też wspomnieć, o tym, 
co mówiłam podczas koncertu, że wielką rolę odegrał 
w moim życiu Jan Paweł II, dostałam też zaproszenie 
do Watykanu. Znać Świętego osobiście… - to napra-
wdę trudno wyrazić słowami.  

„NIE WYCHODZĘ SAMA NA SCENĘ” 
rozmowa z  Haliną Frąckowiak

fot. Justyna Liptak



POCZTÓWKA ZE SZCZYRKU – NARCIARSKIE SZALEŃSTWO 

Jednak świadczenie dzisiaj o Bogu nie jest modne. 
Czy mimo wszystko warto to robić? Jakie jest Pani 
zdanie na ten temat? 
Nawet należy. Jestem daleka od manifestacji, ale gdy 
występuję podczas koncertu to chciałabym, aby moja 
publiczność wiedziała, co ja myślę. Chcę być sobą. 
Zawsze ten element wrażliwości, uczuć, ducha przede 
wszystkim, jest obecny podczas moich wystąpień. 
Sięgam tak daleko, jak sięga moja dusza.  
A czy to prawda, że każdy ze swoich koncertów 
rozpoczyna Pani od modlitwy? 
Prawda. Jest to dla mnie ważne. Nie wychodzę sama 
na scenę.  
Podczas występu wspomniała Pani o swoich 
związkach z trójmiastem. Czy Pani przyjazd na 
wybrzeże budzi wspomnienia? Serce mocniej bije? 
Tak, oczywiście. Kiedyś nawet myślałam, że miło by 
było, gdybym tutaj mieszkała. Dziś myślę trochę 
inaczej. Nie dlatego, żebym nie chciała. Można 
poszukiwać intelektualnie, można śpiewać, malować, 
pisać, można studiować inne kierunki, można się 
rozwijać, ale czy aby to robić trzeba zmieniać miejsce? 

Mieszkałam już w tylu miejscach, w kraju i za granicą, 
ale jest kilka miejsc w Polsce, że ludzie myślą, że 
stamtąd pochodzę. Mieszkałam też jakiś czas 
w Gdańsku. Teraz jestem warszawianką. Bliski jest mi 
oczywiście Sopot, bo tam występowałam, mając 17 lat 
razem z zespołem Tony, na deskach Opery Leśnej. 
Było to dla mnie wielkie przeżycie, móc śpiewać na 
tak znanej scenie. Nie mogę nie wspomnieć o plaży 
oraz o cudownym molo w Sopocie, po którym spa-
cerowałam.  
I tak jeszcze na koniec: czy chciałaby Pani coś 
powiedzieć naszym parafianom?  
Przede wszystkim bardzo im dziękuję, że przyszli na 
koncert, że chcieli posłuchać mojego repertuaru. 
Ludzie do mnie przychodzą po koncercie, dziękują, 
mówią, że mnie kochają, że tyle ode mnie otrzymują. 
Chcę powiedzieć, że ja od nich dostaję tyle samo 
miłości i ciepła. Bez ludzi, publiczności, tworzenie 
muzyki nie miałoby sensu.  
Dziękujemy za rozmowę.  
Ja również dziękuję.  

Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski 

Po rodzinnym świętowaniu Bożego Narodzenia i przy-
witaniu Nowego Roku na spotkaniu Taize we 
Wrocławiu, w przeciągu kilku dni czekała na nas 
kolejna niespodzianka – wyjazd na narty do Szczyrku.  
Ponownie zapakowaliśmy się do czerwonego, nieza-
wodnego busa i obraliśmy kurs na południe Polski. 
Podczas niej mieliśmy okazję do różnych rozmów, 
chwili drzemki, zabawy i odpoczynku. Oprócz tego 
wspólnie się modliliśmy i słuchaliśmy konferencji. 
Zanim dotarliśmy do Matki Bożej Szczyrkowskiej 
odwiedziliśmy naszą Mamę na Jasnej Górze. 
Maturzyści prosili o potrzebne dary, chęci i siły do 
pracy oraz dobrą pamięć, która jest im niezbędna do 
zdania egzaminu dojrzałości. 
Kiedy dotarliśmy już na miejsce, naszym oczom 
ukazał się ulubiony „Dom Narciarza”, w którym 
zamknięte są liczne wspomnienia, szczególnie te z u-
biegłych lat. Po chwili rozeznania się w terenie, 
wyruszyliśmy z upragnieniem na pierwsze narciarskie 
szaleństwo. 
Chociaż warunki do nauki jazdy nie były łatwe, to 
udało nam się wykorzystać dany nam czas w 100%. 
Już w poniedziałek wczesnym rankiem wypożyczy-
liśmy sprzęt i ruszyliśmy na stok. Pierwszy dzień nie 
obył się bez ofiar. Na szczęście nasz poszkodowany 
wrócił ekspresowo do formy i w czwartek ponownie 
mógł poczuć wiatr we włosach zjeżdżając z góry na 
nartach. 
Kolejnego dnia obudziliśmy się z nowymi siłami, aby  

nadal doskonalić swoje umiejętności. Nie lada wyzwa-
niem okazała się walka z wiatrem. Dla niektórych 
samo stanie okazało się wyczynem, szczególnie dla 
tych najmniejszych. 
Każdy dzień był wyjątkowy, jednak rytm dnia wyglą-
dał podobnie: Pobudka, Jutrznia, śniadanie, narty, o-
biad, chwila relaksu i czas na wymasowanie obolałych 
mięśni, Msza Święta, Apel Jasnogórski, planszówki, 
wspólne rozmowy i w końcu upragniony sen. 
Podczas wyjazdu nauczyliśmy się współpracy, poświę-
ceń, dbania o drugiego człowieka. Mogliśmy spojrzeć 
na nasze życie oczami innych osób. Spróbować 
zrozumieć, doradzić, pomóc w sprawach najwyższej 

wagi lub najmniejszego drobiazgu jakim jest dodanie 
łyżki oleju do pyz. Jednak najpiękniejsze w tym 
wyjeździe było to, że mogliśmy być razem i spędzić ze 
sobą więcej czasu niż na co dzień i jeszcze bardziej się 
poznać. Pokochać drugą osobę z jej wadami, ale przez 
to jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa. 
Ten wyjazd na narty na pewno zapadnie nam w pa- 



mięci, w szczególności dlatego, że całe nasze życie jest 
jak stok. Na drodze pojawia się często lód, kamienie, 
brakuje śniegu, żeby móc zjechać na czas przed 
zamknięciem wyciągu. Nie zawsze jest wszystko jasne 
i przejrzyste, nie sprzyjają nam warunki i pogoda. 
Człowiek coraz bardziej się męczy, nie ma już często 
sił, żeby zjechać na sam dół stoku. Często nachodzi nas 
pokusa, żeby po prostu zostać na środku trasy i się 
poddać. Dlatego czasem potrzebujemy pomocy, czegoś 
co pozwoli nam odpocząć – kanapy! Bardzo ważne 
jest, żeby dać sobie odpocząć, pamiętać o sobie i wie-
dzieć, że nie jest się żadnym supermenem. Pamiętać, 

że tylko z Bogiem jesteśmy w stanie przejść przez 
trudy naszego życia. Dlatego warto udać się czasem na 
kanapę, która symbolizuje liczne wyjazdy, rekolekcje, 
chwile wyciszenia i odnowienia kontaktu z Bogiem. 
Jednak czasem można się zatracić w ciągłym odpoczy-
nku i rutynie, a Bóg jest z nami zawsze, nie tylko na 
kanapie. Ona jest tylko po to, aby dodać nam sił 
i wskazać odpowiedni kierunek. Dlatego nie można 
przez całe życie jeździć wyciągiem, trzeba z niego 
wstać i stawić czoło wyzwaniu, aby dojechać do końca 
stoku – czyli końca naszego ziemskiego życia i dotrzeć 
do mety, która jest niebem!  

Kasia Kupiec

SUMIENIE MORALNE  
372. Co to jest sumienie moralne?  
Sumienie moralne, obecne w sercu osoby, jest sądem 
rozumu, które nakazuje jej w odpowiedniej chwili pełnić 
dobro, a unikać zła. Dzięki sumieniu osoba ludzka 
rozpoznaje jakość moralną czynu, który zamierza wyko-
nać lub którego dokonała, biorąc zań odpowiedzialność. 
Człowiek roztropny słuchając sumienia moralnego, może 
usłyszeć Boga, który mówi.  
373. W czym wyraża się godność osoby ludzkiej odnośnie 
do sumienia moralnego? 
Godność osoby ludzkiej zakłada w sobie prawość 
sumienia moralnego (gdy prawda o dobru moralnym, 
uznana przez sąd sumienia, jest zgodna z prawem 
rozumu i prawem Bożym). Z racji tejże samej godności 
osoby człowiek nie powinien być przymuszany do 
działania wbrew sumieniu, i nie powinien też spotykać 
się z przeszkodami, gdy działa zgodnie ze swoim sumie-
niem, zwłaszcza w sprawach religijnych.  
374. Jak należy formować sumienie, aby było prawe 
i prawdziwe? 

Sumienie moralne prawe i prawdziwe formuje się przez 
wychowanie, przyjmowanie słowa Bożego i nauczanie 
Kościoła. Jest wspierane darami Ducha Świętego i wspo-
magane radami ludzi mądrych. Wielką rolę w formacji 
sumienia odgrywa modlitwa i rachunek sumienia.  
375. Jakimi normami winno kierować się sumienie? 
Na ogół wymienia się trzy: 1) nigdy nie jest dopusz-
czalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 2) tak 
zwana złota zasada: „Wszystko... co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12); 3) mi-
łość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego i je-
go sumienia, nie oznacza to jednak, aby uznawać coś 
jako dobro, co jest przedmiotowo złem. 
376. Czy sumienie może wydawać błędne sądy? 
Człowiek powinien być zawsze posłuszny pewnemu 
sądowi swego sumienia, ale może wydawać także sądy 
błędne z przyczyn nie zawsze pozbawionych osobistej 
odpowiedzialności. Nie może być jednak przypisane oso-
bie zło popełnione z powodu nieumyślnej ignorancji, 
mimo że pozostaje ono przedmiotowo złem. Konieczna 
jest więc praca nad skorygowaniem błędów sumienia.  

Pytania o wiarę

KĄCIK DLA DZIECI



Poniedziałek, 27 stycznia 
 7.30 - w intencji Macieja, o błogosławieństwo Boże, 
opiekę Matki Bożej i o rozeznanie powołania 
18.00 + Krystyna Zielińska 
Wtorek, 28 stycznia - św. Tomasza z Akwinu 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
18.00 + Stanisława Chmielowiec w 20 rocznicę śmierci 
Środa, 29 stycznia 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
18.00 - w pewnej int. 
Czwartek, 30 stycznia 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
18.00 - w intencji Macieja z okazji imienin, o błogo- 

sławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i rozeznanie 
powołania - int. od mamy i brata Pawła  
Piątek, 31 stycznia - Św. Jana Bosko 
  7.30 + Krystyna Zielińska 
18.00 + Andrzej Wittliff - int. od sąsiadów 
1. Sobota m-ca, 1 lutego 
  7.30 - w intencji wspólnoty Żywego Różańca 
18.00 + Krystyna Zielińska 
Niedziela, 2 lutego - Ofiarowanie Pańskie 
  8.00 + Krystyna Zielińska 
10.00 + Maria Góra - z okazji imienin 
12.00 - w intencji Gabrieli z okazji 8. urodzin 
18.30 - w intencji uzdrowienia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, 

tel. 583447268; Msze Święte 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 


INTENCJE MSZALNE

1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki w domu 
parafialnym. Po Mszach Św. o godz. 10.00 oraz 12.00 
można zjeść ciasto, wypić kawę i herbatę. Dzisiaj 
gospodarzem jest grupa Żywego Różańca. 

2. Wracamy do wieczornych Mszy Świętych w ciągu 
tygodnia o godz. 18.00.  

3. Ostatnie dni kolędy: dzisiaj: Reja 32 A, B, C;  
    jutro: Reja 32 D, E.  

4. We wtorek, 28 stycznia odbędzie się kolęda 
uzupełniająca. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza 
w wyznaczonym terminie, może to jeszcze uczynić. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie w zakrystii. 

5. Spotkanie parafialnego zespołu „Caritas” św. Ojca 
Pio w poniedziałek, o godz. 18.30. 

6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-forma-
cyjne we wtorek, o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

7. Dyżur przedstawiciela Caritasu w biurze parafial-
nym w środę w godz. 17.00 – 18.00. 

8. W środę, o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Święta.  

9. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie 
Nieszporami o godz. 19.15. 

10. Młodzież zapraszamy na spotkanie w czwartek. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele. 

11. W 1. sobotę miesiąca o godz. 7.00 śpiew Godzinek, 
o 7.30 Msza Święta, a po niej różaniec fatimski. 
Zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca 
oraz czcicieli Matki Bożej. 

12. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę, o 
godz. 17.00 w domu parafialnym. Zapraszamy również 
nowych chłopców, chętnych do włączenia się w grono 
ministrantów lub lektorów. 

13. W sobotę chłopcy wznawiają zajęcia z trenerem 
piłki nożnej. 

14. Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała odbędzie się w naszym 
kościele w przyszła niedzielę. Rozpoczęcie o godz. 
18.30. Przychodźmy odważnie z naszymi chorobami, 
cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, 
uwalniać i napełniać Swoim Duchem. 

15. Organizujemy 4-dniową autokarową pielgrzymkę 
do Niepokalanowa, Wąwolnicy, Lublina, Kazimierza 
Dolnego, Kodnia, Zuzeli w dn. 25-28 kwietnia. Koszt: 
470 zł/os. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. 
Zapisy w zakrystii. 

16. Osoby, które byłyby jeszcze chętne na wyjazdy: do 
Starego Sącza w sierpniu oraz do Medugorje w paź-
dzierniku, prosimy dzisiaj o kontakt z ks. Janem. 

17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę, o godz. 8.45. 


