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Misterium Męki Pańskiej - Górka Klasztorna - 1 kwietnia 2017
Zapraszamy do wyjazdu na niezwykłe Misterium Męki Pańskiej, które corocznie odbywa się w miejscowości Górka
Klasztorna niedaleko Bydgoszczy. Znajduje się tam Sanktuarium Maryjne, które jest najstarszym ośrodkiem kultu
maryjnego w Polsce. Misterium to duże przedsięwzięcie, w którym występuje ponad 60 aktorów. Jest odgrywane
w plenerze, niezależnie od warunków atmosferycznych, czasami w deszczu, śniegu, błocie po kolana lub w promieniach
wiosennego słońca. Sami zaś widzowie stają się mimo woli w trakcie przedstawienia jego aktorami - grają rolę tłumu
z kart Ewangelii. Reakcje wiernych są bardzo często spontaniczne i nieprzewidywalne. Wydarzenie każdego roku
przyciąga do Górki Klasztornej tysiące pielgrzymów, którzy pragną w tej tajemnicy Męki uczestniczyć, przywożąc do
sanktuarium przed cudowny obraz Matki Bożej swoje cierpienia i troski.
Program rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 14:00 na
Placu Objawienia. Po Mszy św. około godz. 15:00
rozpoczyna się Misterium Męki Pańskiej i trwa do
godz. 17:00.
Po drodze zajedziemy do Górska, miejsca pojmania
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Znajduje się tam nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone
błogosławionemu kapłanowi.
Koszt: 70 zł wraz z obiadem, (dzieci i młodzież
40 zł.). Wyjazd autobusu w sobotę, 1 kwietnia
o godz. 7.30. Planowany powrót około godz. 21:00.
Zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy!

ŻYCIE NAPRAWDĘ JEST PIĘKNE!
rozmowa z ks. rekolekcjonistą PIOTREM CELEJEWSKIM
Szczęść Boże! Jesteśmy w trakcie rekolekcji
wielkopostnych. Jakie są Księdza wrażenia z pobytu
w naszej parafii?
Bardzo miło, gdy spotyka się żywą wspólnotę, gdzie ludzie
tworzą nie tylko organizację w sensie strukturalnym, ale
są rodziną i przychodzą nie dlatego, że muszą, ale dlatego,
że chcą. W Warszawie - tam gdzie na co dzień posługuję
- jest to coraz rzadsze, więc tutaj w tej wspólnocie wiary,
jest mi bardzo miło. Sytuacja z Mszy porannej we wtorek,
gdy nie było prądu, pokazała odpowiedzialność i troskę za
tę wspólnotę. Młodzi ludzie natychmiast znaleźli
rozwiązanie i rozstawili przenośne nagłośnienie. Bardzo
to doceniam Super sprawa! Bardzo dobrze się czuję w tej
wspólnocie. Jest tu bardzo duży potencjał.
Jest Ksiądz wikariuszem parafii Św. Andrzeja
Apostoła na Mirowie w Warszawie. Jak to się stało,
że to akurat Ksiądz przyjechał do nas, aby głosić
rekolekcje?
Wasz ksiądz proboszcz był wikariuszem w parafii u księdza
Jacka Sochy w Gdyni Chyloni i ja tam prowadziłem
rekolekcje kilka lat temu. Stąd się znamy. Ksiądz proboszcz
poprosił mnie, abym przyjechał, dlatego jestem.
Jak rozpoznał Ksiądz swoje powołanie?
To było strasznie dawno! (śmiech) To była pewnego rodza-

ju propozycja. Im dalej jestem od momentu mojego
powołania, tym bardziej go nie rozumiem. Jest to tajemnica,
która jest wpisana w moje życie. Nigdy nie miałem być
księdzem, byłem przygotowywany do bycia lekarzem.
Pozwoliłem się poprowadzić i Bóg mnie zapewniał,
że czegokolwiek nie wybiorę, to będzie dobrze. Czasami
jak patrzę na moich braci (jeden z nich jest lekarzem),
którzy mają żony i dzieci, pojawia się nutka tęsknoty,
ponieważ wraz z moją śmiercią, niczego tu na ziemi po
sobie nie zostawiam. Jednak nie mogę się doczekać
spełnienia obietnicy Pana Jezusa: "Kto tutaj z czegoś
rezygnuje dla mojego imienia, stokroć tyle otrzyma".
Bardzo lubię moje życie. Drogi Pana Boga są niesamowite.
Pamiętam, jak kiedyś musiałem obowiązkowo pójść do
szpitala. Gdy po jakimś czasie doprowadzono mnie do stanu
użytkowego i miałem świadomość, co się dzieje, w nocy
przyszedł ktoś do mojej sali i mnie obudził. Wcale nie
miałem ochoty wstawać. Ten ktoś zapytał, czy może ze
mną porozmawiać i czy naprawdę jestem księdzem.
W końcu się zgodziłem. To był młody dziewiętnastoletni
chłopak z różnymi problemami. Rozmowa skończyła się
spowiedzią. Później położyłem się spać i gdy rano wstałem
dowiedziałem się, że tej nocy on zmarł. Pan Bóg posługuje
się człowiekiem czasem w sposób nieprawdopodobny.

Określiłby Ksiądz siebie jako duszpasterza
nowoczesnego czy tradycyjnego?
Ani nowoczesnego ani tradycyjnego. Nie lubię
schematów, nie lubię wpisywać się w jakieś ramki. To już
byłoby jakieś zaszufladkowanie. Chciałbym po prostu być
zawsze bliżej Pana Jezusa.
Jakie ma Ksiądz doświadczenie w pracy z młodymi
ludźmi? Znalazł Ksiądz klucz do ich serc? Św. Jan
Bosko kiedyś powiedział, że: "Tylko Bóg ma klucz
do serc młodzieży".
To jest bardzo trudne. Ja mam to niesamowite szczęście,
że w parafii mam bardzo dużą grupę młodzieży i dzieci.
To wynika z czasu, który im się poświęciło. W swojej
parafii jestem od 11 lat. Moje dzieci, które przygotowywałem do Pierwszej Komunii, teraz przygotowuję do ślubu.
Bardzo dobrze się znamy, wiem czego mogę się po nich
spodziewać. Znam ich słabości, a oni znają moje. Wiem,
że mogę na nich liczyć. To jest grupa ponad dwustu osób
- od dzieciaków po dorosłych już ludzi. Po pierwsze trzeba
okazać komuś czasu, bo czas to miłość. Po drugie warto
młodemu człowiekowi pomagać odkrywać jego talenty,
pokazywać, że jest ważny, stwarzać możliwości do rozwoju.
Nie zawsze potrafiłem nauczyć moją młodzież modlić się,
ale nauczyłem wszystkich jeździć na nartach, zaszczepiłem
w nich miłość do Bieszczadów. Nie ma uniwersalnego
środka. Na pewno ważny jest czas
i cierpliwość.
Interesuje nas też specyfika pracy
w Warszawie. Biznes, polityka,
władza, pośpiech większy niż tutaj,
są na porządku dziennym. Jak są
Księdza doświadczenia w docieraniu do takich ludzi z Dobrą
Nowiną?
Metodą prób i błędów. Próbowaniem
ciągle czegoś nowego. Dobrze jest gdy
parafia jest miejscem, gdzie można
choć na chwilę się zatrzymać,
porozmawiać, zaczerpnąć spokoju.
Nasza parafia znajduje się w centrum
Woli, to tak zwany "warszawski Manhattan". Tam dużo
ludzi pracuje w korporacjach. Zrobiliśmy kiedyś adorację
w ciągu dnia, aby ludzie, którzy idą na lunch, mogli przyjść
do Pana Jezusa na chwilę. Niestety nie wyszło, ale nie
znaczy to, że trzeba się wycofywać, ale szukać innych
metod. Staramy się docierać indywidualnie do człowieka,
nie do mas. Pan Bóg powiedział: "Będziecie rybakami
ludzi", ale dał do ręki wędkę. Ludzi "łowi się" pojedynczo,
a nie grupami. To jest specyfika Warszawy, ale myślę, że
każdego dużego miasta.
Trwamy w czasie pokutnym, o którym sporo się
mówi, jak należy go właściwie przeżyć. Czym dla
Księdza jest Wielki Post?
Wielki Post jest czasem rezygnacji z samego siebie, po

to, abym nie ja był pierwszy, tylko to miejsce oddał Panu
Bogu. To czas wojny ze swoją bylejakością i małostkowością. Jest czasem, gdy na nowo mam zbudować
relację z Bogiem i z człowiekiem. Tu nie chodzi o "fitness
duchowy", żeby się jakoś umartwić, tylko o to, aby zrobić
więcej miejsca dla Boga, żeby pokazać, że jest ważny
w moim życiu. Kiedy patrzymy na nasze kalendarze ciągle
są jakieś spotkania, mamy różne obowiązki, non stop jest
coś przed nami. Chodzi o to, żeby z czegoś zrezygnować,
odczuć, że to Bóg jest dla mnie najważniejszy.
Nawiązując do tematu rekolekcji: w pierwszym dniu
przytoczył Ksiądz to słynne, usprawiedliwiające
wszystko zdanie: "Bo zawsze tak było". Jak, Księdza
zdaniem, otwierać się na "Boże niespodzianki"
i odważnie poddać się Bożemu prowadzeniu?
Pozwalać się zaskakiwać. Dzisiaj nasze chrześcijaństwo
zrobiło się trochę jak taki bastion, obudowaliśmy się z każdej
strony i teraz bronimy się przed światem. Mamy pewien
plan - co zrobić, co powiedzieć, jak się zachować. Każdą
relację zabija schematyzm, podobnie jest w kontekście
relacji z Panem Bogiem. Jeżeli wkrada się rutyna, pojawia
się religijność, ale zaczyna brakować wiary.
Przywoływał Ksiądz również moment obmycia nóg
Apostołom i odnosił ten czyn do życia każdego z nas.
Często czujemy się niegodni, aby pozwolić się być
kochanym przez Boga. Jak oduczyć się takiego myślenia?
My, ludzie, często mamy taką
tendencję do adorowania swoich słabości. To jest też fałszywa pokora.
Trzeba sobie uświadomić sobie, że samemu sobie z nimi nie poradzę, trzeba
pozwolić Bogu je pokonać. Chrześcijaństwo nie jest dla ludzi idealnych,
jest dla grzeszników. Trzeba zdać sobie
sprawę, że potrzebuję miłości Boga,
a bez niej usycham.
W Piśmie Świętym czytamy
o obietnicach danych przez Boga
człowiekowi. Czy doświadcza
Ksiądz mocy jednej z nich, że "dla Boga nie ma nic
niemożliwego"?
Tak, doświadczam, ale nie ma wiary bez obietnicy. Z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych, ale to nie Ty masz coś
robić, masz tylko zaufać. W pewnym momencie intelekt
dochodzi do ściany. To tak jak ze śmiercią: nie wiem, co
jest po drugiej stronie, ale dzięki zmartwychwstaniu
Chrystusa wierzę, że tam jest dom.
Tak na koniec: czego Ksiądz chciałby życzyć naszym
Parafianom?
Życzę Wam, abyście uwierzyli, że niemożliwe dzięki Bogu
może stać się możliwe i że życie naprawdę jest piękne!
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Barbara Majkowska i Damian Zelewski

Ekstremalna Droga Krzyżowa jest nocną wyprawą, w zmiennych warunkach atmosferycznych,
w milczeniu, z wyjątkowymi rozważaniami oraz jest nową formą duchowości. Największą
istotą podjęcia tego wyzwania jest szansa spotkania z Bogiem i zmierzenia się z własnymi
słabościami. W tym roku proponujemy dwie trasy:
Pierwszy szlak (nocny) rozpoczyna się w Jastrzębiej Górze i prowadzi na Hel (49 km).
Ta droga rozpocznie się w piątek, 7 kwietnia - o 20.00 Mszą św. w kościele w Jastrzębiej
Górze.
Drugi szlak (poranny) to Droga Krzyżowa z kościoła św. Mikołaja w Gdyni Chyloni do
sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie (30 km). Piękna trasa, głównie przez las.
Pokonuje się ją zasadniczo w ciszy. Uczestnicy podzieleni na grupy 10-cio osobowe.
W grupach rozważanie tajemnic Męki Pańskiej. Co 3, 4 stacje przerwa, podczas której
można się posilić i odpocząć. Wyjście w sobotę, 8 kwietnia, wczesnym rankiem. Dojście do
kościoła św. Anny w Wejherowie około godz. 13:00.
Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Jana i ks. Piotra. Zapewniamy transport. Zapraszamy!

Zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii w najbliższy
piątek po Mszy św. o 18.00.
SŁOWA OBIETNICY (4): POCIESZENIE
Dzisiejszy odcinek koresponduje z tematyką 4. Niedzieli
Wielkiego Postu - Niedzieli Radości. Oto bowiem Słowo
Boże przynosi pocieszenie (czyli także budzi radość). To
ważna obietnica szczególnie dla tych, których przygniatają
smutki, rozpacz, poczucie bezsensu czy myśli depresyjne,
a także dla tych, którzy właśnie przeżywają jakieś cierpienie lub klęskę. Radość jest także dla Was - ufajcie,
że Pan was pocieszy!
Takie ufne podejście do Boga znajdujemy na przykład
w psalmach. Autor Psalmu 23 woła: "Chociażbym chodził
ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza". Podobnie
np. w Psalmie 94: "Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje,
Twoje pociechy mnie orzeźwiają" oraz w Psalmie 119:
"W moim ucisku to pociechą dla mnie, że Twoja mowa
obdarza mnie życiem".
Konkretna Boża obietnica jest zawarta w Mądrości
Syracha. Autor pisze w niej o Bogu, że "tym, którzy się
nawracają, daje On drogę powrotu i pociesza tych, którym
zabrakło wytrwałości". Sam Pan Bóg, ustami proroka
Izajasza, mówi z mocą: "Pocieszcie, pocieszcie mój lud!"
oraz "Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem". Księga
Izajasza jest zresztą obfitym źródłem słów dających pocieszenie. Czytamy w niej: "Zabrzmijcie weselem, niebiosa!
Raduj się, ziemio! Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi". Dalej, Bóg obiecuje
Izraelowi: "Ja go uleczę i pocieszę i obdarzę pociechami
jego samego i pogrążonych z nim w smutku". W końcu
też w przepiękny sposób Stwórca porównuje się do matki,
mówiąc: "Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was
pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy".
A przyrównując Jeruzalem do matki karmicielki, kreśli
wizję: "ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej
pociech". To jedna ze wskazówek, że Boże obietnice są
bardzo hojne, a Pan Bóg chce, abyśmy nie zadowalali się

byle czym, ale dążyli do pełni.
Z kolei prorok Jeremiasz tak mówi o ocalałych z Izraela:
"Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę", i dalej: "Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach". Prorok Baruch
wzywa: "Nie upadaj na duchu, Jeruzalem, pocieszy cię
ten, który nadał Ci imię", co znów podkreśla wyjątkową
osobistą relację Boga i jego ludu. Podobnie Pan mówi przez
usta proroka Zachariasza: "Tak mówi Pan Zastępów:
Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy
Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem".
W Nowym Testamencie kroczymy już z Jezusem, który
był oczekiwaną przez Symeona "pociechą Izraela" i który
w kazaniu na górze obiecał: "Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni". O pocieszeniu słyszymy też m.in. w przypowieści o bogaczu i Łazarzu - ten
drugi po życiu pełnym niedoli doznał pociechy w Niebie.
Tam najpóźniej możemy się spodziewać realizacji obietnicy,
co wcale nie znaczy, że nie nastąpi ona już dużo wcześniej
na tym świecie. Jezus bowiem przed swoim odejściem,
podczas Ostatniej Wieczerzy, obiecał uczniom, że da im
"innego Pocieszyciela" [orędownika, obrońcę, rzecznika],
aby był z nimi na zawsze - "Ducha Prawdy".
Św. Paweł, w różnych miejscach mówi o Bogu, że "daje
cierpliwość i pociechę" oraz jest "Ojcem miłosierdzia
i Bogiem wszelkiej pociechy", "Pocieszycielem pokornych",
a także Tym, który "udzielił nam niekończącego się
pocieszenia i dobrej nadziei". W końcu też, w 2. Liście do
Koryntian daje nam ważne wskazanie, że Bóg nas pociesza
"byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek
udręce, pociechą, której doznajemy od Boga". Chyba taki
jest właśnie najgłębszy sens Bożych darów - otrzymujemy
je, aby przekazywać je dalej innym. W ten sposób spełniamy nasze chrześcijańskie posłannictwo i rozszerzamy
Damian Zelewski
Królestwo Boże w świecie.

„Nauczyciele i rodzice z SP nr 69 w Gdańsku chcą pobić dyrektora”
Zbliża się wielki finał akcji organizowanej przez Szkołę 69, której celem jest wsparcie Gdańskiego Hospicjum dla
Dzieci. Na ten cel zebraliśmy już przeszło 3000 zł. Suma ta zostanie przekazana do hospicjum w poniedziałek,
10 kwietnia przez zwycięzcę Gdańskiego Maratonu, w którym wystartuje nasz Dyrektor oraz - w sztafecie - Nauczyciele
i Rodzice.
Zachęcamy naszych Parafian do włączenia się w zbiórkę pieniędzy dla hospicjum.
Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69
w Gdańsku; nr konta: 88 1240 2920 1111 0000 4500 2485. W tytule wpłaty koniecznie
dopisać "Dzień Dziecka w Hospicjum".
Więcej informacji na stronie www.szkola69.cba.pl

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 27 marca; 7.30 - o zdrowie, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Stefanii i całej rodziny;
18.00 + Kazimierz w 8. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron
Wtorek, 28 marca; 7.30 + w czyśćcu; 18.00 + Marcin (z okazji urodzin)
Środa, 29 marca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Stefan, Janina, Ryszard, Marian, Jerzy, Jurek
Czwartek, 30 marca; 7.30 + Lucjan; 18.00 + Bożena w 1. rocznicę śmierci oraz Zenon Bartel
Piątek, 31 marca; 7.30 + Jerzy w 25. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron; 18.00 - w intencji członków wspólnoty
Żywego Różańca
Sobota, 1 kwietnia - 1. Sobota m-ca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Jan Zając w m-c po pogrzebie
Niedziela, 2 kwietnia - 5. Niedziela Wielkiego Postu; 8.00 + Tadeusz Tomsza, rodzice z obu stron;
10.00 - w intencji rodziny Wyrwicz - o potrzebne łaski, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego;
12.00 + Mieczysław Dróżka w 3. rocznicę śmierci; 18.30 + Mieczysław Wasilewski w 1. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
2. Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży Zespołu Szkół Energetycznych odbędą się w poniedziałek i wtorek. Prosimy
o modlitwę w intencji tych rekolekcji.
3. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.40.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" w domu parafialnym.
7. W piątek 31 marca jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Rozpoczęcie o godz. 18.30
w kościele. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych.
8. W tym tygodniu mamy I sobotę miesiąca. O godz. 7.00 Godzinki, o 7.30 Msza Święta, a po niej nabożeństwo ku czci
Niepokalanego Serca Maryi.
9. Zapraszamy do wyjazdu na pielgrzymkę do Górska, miejsca pojmania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz Górki Klasztornej,
gdzie uczestniczyć będziemy w niezwykłym Misterium Męki Pańskiej. Koszt: 70 zł (wraz z obiadem). Dzieci i młodzież
płacą 40 zł. Wyjazd w sobotę, 1 kwietnia, o godz. 7.30. Zapisy w zakrystii. Szczegóły na str. 1.
10. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszła niedzielę, 2 kwietnia. Zachęcamy
do udziału w tej pięknej modlitwie. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
11. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4287 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
13. Jest wyłożony również nowy numer miesięcznika "Dobre Nowiny". Do skrzynki przy gazetach można wrzucić
dobrowolną ofiarę za to czasopismo, którą przekażemy redakcji, by mogły ukazywać się kolejne numery.
Zmarła nasza parafianka Zdzisława Gronowska, l.86, zam. ul. Twarda 5. Wieczny odpoczynek…

W przyszłą niedzielę odbędzie się akcja Pola Nadziei, która służy wsparciu Hospicjum imienia ks. Dutkiewicza
w Gdańsku. Wolontariusze z naszej parafii będą zbierać przed kościołem ofiary na ten szlachetny cel.
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

