



  
     6. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26 maja 2019 roku (nr 160) 

Pierwsze czytanie Dz 15,1-2.22-29; Drugie czytanie: Ap 21,10-14.22-23; Ewangelia: J 14,23-29.


TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

Metafora drogi trafnie oddaje, czym jest życie 
chrześcijanina. To nieustanne pielgrzymowanie po 
ścieżkach relacji z Bogiem i odkrywanie głębi 
tajemnicy Jego obecności. Kościół, czyli wspólnota 
wierzących, jest wspólnotą osób, które razem idą do 
jednego celu, jakim jest zbawienie w Chrystusie. Aby 
jednak nie stracić z oczu tego celu, potrzebne jest 
nieustanne rozeznawanie, co Duch Święty chce nam 
dzisiaj powiedzieć, i otwieranie serca na Jego 
natchnienia. 
Bardzo chwytliwe jest hasło, że chrześcijanie 
(Kościół) powinni iść z duchem czasu, że powinni 
dostosować się do świata i jego zasad. Tymczasem 
chrześcijanie mają właśnie być nie z tego świata, 
ponieważ ich Król, choć sam stał się człowiekiem, 
a przez to wszedł w ten świat, to jednak po to, by 
ukierunkować go w stronę nieba. Nie możemy być 
oderwani od życia – mamy je dobrze poznać, lecz po 
to, by móc skutecznie przemieniać je dzięki 
Ewangelii: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-

chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go 
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego 
uczynimy” (J 14,23). Największe zmiany w życiu 
chrześcijanina następują wtedy, gdy pozwoli on, żeby 
Jezus kierował nim poprzez swoje Słowo. 
Trzeba więc, byśmy jako chrześcijanie bardziej 
trzymali się Ducha Świętego niż ducha czasu, gdyż 
jest to gwarancją tego, że nigdy w naszej wierze nie 
zbłądzimy: „Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 
14,26). Chrześcijaństwo to droga, którą przechodzi 
się wspólnie: brat ramię w ramię z bratem, wszyscy 
razem – przyzywając obecności Ducha Świętego. 
„Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my” (Dz 
15,28) – te słowa trafnie oddają, co znaczy być 
Kościołem. Być Kościołem to rozeznawać dzięki 
narzędziom, które Chrystus nam zostawił i przez 
które działa, nie pozwalając nam zagubić się na 
drodze do zbawienia. 

ks. Mateusz Tarczyński

Święty Jan Paweł II, w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich, napisał:  
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest 

darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Powołanie jest tajemnicą Bożego 

wybrania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał” (J 15,16). 

Księże Janie!  
Z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich  
składamy najserdeczniejsze życzenia:  
wielu łask Bożych, opieki naszej patronki -   
Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci, zdrowia,  
anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy dzień  
oraz wytrwałości w pokonywaniu trudów życia.  
Szczęść Boże na kolejne lata posługi w naszej parafii! 

                                                            Wdzięczni parafianie

Nie z duchem czasu, lecz z Duchem Świętym! 



W środę, 29 maja, obchodzimy wspomnienie świętej 
Urszuli Ledóchowskiej, która podobnie jak, wspominany 
26 maja, św. Filip Neri, zasłużyła na miano ,,świętej 
uśmiechniętej”. Dlaczego? Przyjrzymy się najpierw 
pokrótce jej biografii, a później spróbujemy odpo-
wiedzieć na to pytanie.  
Urszula Ledóchowska (jej pierwsze imię to Julia) 
urodziła się w 1865 roku w wielodzietnej rodzinie 
w Austrii, niedaleko Wiednia. Po ukończeniu nauki 
przyjechała wraz z rodziną do wsi położonej niedaleko 
Krakowa. W wieku 21 lat odkryła swoje życiowe 
powołanie i wstąpiła do krakowskiego zakonu urszu-
lanek, w którym przyjęła imię Maria Urszula. W trakcie 
formacji zakonnej spędzała dużo czasu na modlitwie, 
poddawała się umartwieniom i rozbudzała w sobie 
pragnienie życia dla innych poprzez służbę młodym 
ludziom. Pracowała w krakowskim internacie sióstr, 
a później założyła podobną placówkę, pierwszą na 
ziemiach polskich, przeznaczoną dla studentek szkół 
wyższych. Urszula dużo podróżowała, jej działania nie 
zamykały się tylko w granicach naszej ojczyzny. 
Kierowała zaniedbanym polskim internatem i liceum 
w Petersburgu, w Finlandii otworzyła gimnazjum dla 
dziewcząt. W czasie I wojny światowej pomagała 
sierotom, a po przeniesieniu się do Danii założyła szkołę 
i dom opieki dla polskich dzieci. W 1920 roku wróciła do 
Polski, zamieszkała koło Poznania i założyła zgroma-
dzenie Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego, nazywane 
urszulankami szarymi. Za misję zakonu uważała 
nauczanie, wychowywanie dzieci i młodzieży, jak 
również służbę potrzebującym oraz skrzywdzonym. 
Ziemskie życie Urszuli, wypełnione po brzegi miłością 
do Boga i ludzi, zakończyło się 29 maja 1939 roku. 
Została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II 
18 maja 2003 roku.  
Dlaczego Urszula Ledóchowska to „święta uśmiech-
nięta”? Dlatego, że uśmiech, pogodę ducha i dobroć 
uważała za odzwierciedlenie relacji z Jezusem. Jej 

ulubionym powiedzonkiem były słowa „kąciki ust do 
góry”, zachęcające do codziennej radości. Kochała słowa 
„Magnificat”: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch 
mój w Bogu Zbawcy. Uczyła apostolstwa uśmiechu swoje 
zakonne siostry. Chciała, aby ludzie świeccy, często 
poranieni i smutni, widzieli, że życie może być piękne 
i że służąc Bogu można być szczęśliwym.  
Warto wspomnieć, że zaprzyjaźniony ze zgromadzeniem 
założonym przez Urszulę był papież Jan Paweł II. 
Jeszcze jako biskup krakowski spędzał swój wolny czas 
w gościnnym domu sióstr w Zakopanem czy Warszawie, 
gdzie spędził ostatnią noc przed wylotem na konklawe w 
październiku 1978 roku, na którym został papieżem. Sam 
mówił o niej w ten sposób: „Święta Urszula Ledóchow-
ska przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała 
się w oblicze Chrystusa, swego Oblubieńca. W sposób 
szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na 
Krzyżu. To zjednoczenie napełniało ją niezwykłą 
gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej 
Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży, ale także osobom znajdującym się 

w potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich 
wszystkich mówiła językiem miłości popartej czynem. 
Była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, 
dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość 
ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna”.  

Barbara Majkowska 
(na podst.: brewiarz.pl; niedziela.pl; sanktuarium-pniewy.pl)

KĄCIK 

NAJMŁODSZYCH

 URSZULA LEDÓCHOWSKA – „ŚWIĘTA UŚMIECHNIĘTA” 

Rozwiąż krzyżówkę!



„WIERZĘ W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY”  
Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane  

188. Jakie jest powołanie wiernych świeckich? 
Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu ich właściwego 
powołania, jest szukanie Królestwa Bożego przez 
zajmowanie się sprawami doczesnymi i kierowanie nimi 
po myśli Bożej. Urzeczywistniają w ten sposób swoje 
powołanie do świętości i do apostolstwa, skierowane do 
wszystkich ochrzczonych.  
189. W jaki sposób wierni świeccy uczestniczą w misji 
kapłańskiej Chrystusa? 
Wierni świeccy uczestniczą w niej, gdy składają 
w ofierze, zwłaszcza w Eucharystii, swoje życie ze 
wszystkimi uczynkami, modlitwy i apostolskie przed-
sięwzięcia, życie rodzinne i codzienną pracę, utrapienia 
życia; jeśli są znoszone cierpliwie i z odwagą ducha 
i ciała, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez 
Jezusa Chrystusa. W ten sposób, także wierni świeccy, 
poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem 
Świętym, ofiarują Bogu świat.  
190. W jaki sposób wierni świeccy uczestniczą w misji 
prorockiej Chrystusa? 
Uczestniczą w niej, gdy w wierze przyjmują słowo 
Chrystusa i głoszą je światu przez świadectwo życia 
i słowo, przez działalność ewangelizacyjną i katechezę. 
Ta działalność ewangelizacyjna nabiera szczególnej 
skuteczności przez to, że dokonuje się w zwykłych 
warunkach właściwych światu.  
191. W jaki sposób uczestniczą w misji królewskiej? 
Wierni świeccy uczestniczą w misji królewskiej 
Chrystusa, ponieważ mają moc zwyciężania w sobie 
i w świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się 
siebie oraz przez świętość swego życia. Wykonują różne 
posługi w służbie wspólnoty kościelnej i przepajają war-
tościami moralnymi dzieła ludzi i instytucji społecznych.  
192. Co to jest życie konsekrowane? 
Jest to stan życia uznany przez Kościół. Życie 
konsekrowane jest wolną odpowiedzią człowieka na 
szczególne wezwanie Chrystusa, dzięki któremu osoby 
konsekrowane poświęcają się całkowicie Bogu i dążą za 
natchnieniem Ducha Świętego do doskonałej miłości. 
Taka konsekracja charakteryzuje się praktykowaniem rad 
ewangelicznych.  
193. Jaki jest udział życia konsekrowanego w misji 
Kościoła?  
Życie konsekrowane, poprzez pełne poświęcenie się 
Chrystusowi i braciom i dawanie świadectwa nadziei 
życia wiecznego, ma szczególny udział w misji Kościoła.  

Komunia świętych 
194. Co oznacza wyrażenie komunia świętych?  
Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię 
wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych”: 

w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eu-
charystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. 
U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka 
swego”, lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli 
wspólne” (Dz 4,32), także swoje własne dobra materialne 
na użytek najbardziej potrzebujących.  
195. Co jeszcze oznacza wyrażenie komunia świętych? 
Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami 
świętymi, to jest między tymi, którzy dzięki łasce 
zjednoczyli się z Chrystusem umarłym i zmartwych-
wstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; inni, 
którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, 
wspierani przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają 
chwały Bożej i wstawiają się za nami. Wszyscy razem 
stanowią jedną rodzinę w Chrystusie, Kościół, ku chwale 
Trójcy Przenajświętszej.  

Maryja Matka Chrystusa, Matka Kościoła  
196. W jakim sensie Błogosławiona Maryja Dziewica jest 
Matką Kościoła?  
Błogosławiona Maryja Dziewica jest Matką Kościoła 
w porządku łaski, ponieważ wydała na świat Jezusa, 
Syna Bożego, Głowę Ciała, którym jest Kościół. Jezus 
umierając na krzyżu oddał Ją jako matkę swojemu 
uczniowi tymi słowami: „Niewiasto, oto syn Twój”.  
197. W jaki sposób Maryja wspomaga Kościół? 
Po Wniebowstąpieniu swego Syna Maryja Dziewica 
wspierała swoimi modlitwami początki Kościoła. Wzięta 
do nieba, nie zaprzestała wstawiać się za swoimi 
dziećmi, lecz jest dla wszystkich wzorem wiary i miłości, 
i wywiera na nich zbawienny wpływ, który wypływa 
z nadmiaru zasług Chrystusa. Wierni widzą w Niej obraz 
i pierwowzór zmartwychwstania, którego oczekują, 
i wzywają Ją jako Orędowniczkę, Wspomożycielkę, 
Pośredniczkę.  
198. Jaki rodzaj kultu odnosi się do Najświętszej 
Dziewicy?  
Jest to kult całkiem wyjątkowy, lecz różni się w istotny 
sposób od kultu uwielbienia, który jest oddawany 
wyłącznie Trójcy Przenajświętszej. Wyraża się on 
w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej 
oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak Różaniec, który 
jest streszczeniem całej Ewangelii. 

Pytania o wiarę



Twoje ręce – mamusiu 
Dobre jak szafirek po deszczu 
Jak czajki towarzyskie 
Przyniosły mnie na świat 
Kołysały 
Ustawiały na podłodze 
Sadzały na stołku 
Mówiły że motyl dzwoni 

Że młodych grzybów nie sposób 
rozeznać 
Uczyły trzymać łyżkę, by nie 
trafiała do ucha 
Rozróżniać klon od jaworu 
Prowadziły przy oknie po 
ciemku 
Po ziemi co czernieje jak szpak 

Suche i ciepłe 
Za słabe 
Żeby wyprowadzić mnie z tego 
świata. 
  

„Ręce” Ks. Jan Twardowski

Poniedziałek, 27 maja 
7.30 - o błogosławieństwo Boże dla Michała z Moniką 
i córkami: Oliwią, Mają i Sarą 
18.00 - dziękczynna z prośbą o szczęśliwy przebieg zabiegu 
Wtorek, 28 maja 
  7.30 + Józef, jego rodzice i teściowie 
18.00 + Władysław, Rozalia, Józef i Czesław 
Środa, 29 maja - św. Urszuli Ledóchowskiej 
 7.30 - dziękczynna za 60-lecie kapłaństwa ks. Ryszarda 
Czarneckiego, z prośbą o Boże błogosław. 
18.00 - w int. róż rodziców modlących się za dzieci 
Czwartek, 30 maja 
  7.30 + Mama Zofia Gniaź w 8. rocznicę śmierci 

18.00 + Barbara Szostak - intencja od sąsiadów 
Piątek, 31 maja - Nawiedzenie NMP 
  7.30 + Józef Nieckarz 
18.00 + Ewelina 
Sobota, 1 czerwca - św. Justyna 
  7.30 - w intencji członków żywego różańca i ich rodzin 
18.00 + Józef Nieckarz 
Niedziela, 2 czerwca - Wniebowstąpienie Pańskie 
 8.00 + Urszula i Edmund; rodzice z obu stron 
10.00 + Wanda, Jan, Robert 
12.00 + Józef Nieckarz - Msza Święta gregoriańska 
18.30 - w intencji uzdrowienia

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Nabożeństwa Majowe pół godziny przed wieczorną 
Msza Świętą. 
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.45 
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek 
o godz. 19.00 w domu parafialnym. 
4. Potrzebujących pomocy zapraszamy do biura para-
fialnego w środę od godz. 17.00 do 18.00, gdzie pełni 
dyżur przedstawiciel naszego „Caritasu”. 
5. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Msza Święta 
w intencji dzieci z Róż Różańcowych rodziców 
modlących się za dzieci w środę o godz. 18.00. 
6. Zapraszamy młodzież na Mszę Świętą w czwartek 
o godz. 18.00. Po Mszy adoracja Najświętszego 
Sakramentu i spotkanie w sali. 
7. Rodziców ministrantów oraz dziewczynek ze scholi 
zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy 
Świętej o godz. 12.00 w kościele. 
8. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się 
w naszym kościele w przyszłą niedzielę. Modlitwę 

uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji uzdro-
wienia duszy i ciała o godz. 18.30. 
9. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej 
Mszy Świętej. 

Uroczystość przyjęcia I Komunii świętej, 19 maja 2019 r.

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 



