TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
3. NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 stycznia 2019 roku (nr 144)
Pierwsze czytanie: Jr 1,4-5.17-19; Drugie czytanie: 1 Kor 12,31–13,13; Ewangelia: Łk 4, 21-30.

Pochodzimy z różnych kultur i narodów, mówimy różnymi językami, nosimy różne szaty. Każdy z naszych
narodów przeżył różne historie i sytuacje. Wiele rzeczy może nas rozróżnić, ale nic z tego nie
powstrzymało nas od spotkania i od cieszenia się z bycia razem. Jest to
możliwe, ponieważ wiemy, że jest coś, co nas jednoczy, jest Ktoś, kto czyni nas
braćmi.
Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość,
która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż
zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości.
Papież Franciszek - powitanie młodzieży na ŚDM w Panamie

Oczy utkwione w Słowie
W naszej postawie wobec Bożego Słowa często brakuje
słuchania z należytą uwagą i szacunkiem. Zazwyczaj
Słowo przelatuje obok nas, czasem nawet wlatuje
jednym uchem, a wypada drugim, lecz nie trafia do
serca. Aby stało się inaczej, potrzeba naszej wiary w to,
że rzeczywiście ma ono moc, bo zostało wypowiedziane przez samego Boga i – co więcej – stało
się Ciałem.
Dzisiejsza liturgia słowa wskazuje nam, jaką należy
przyjąć postawę, żeby spotkanie z Bożym Słowem,
szczególnie wtedy, gdy uczestniczymy w liturgii, było
owocne. „Uszy całego ludu były zwrócone ku księdze
Prawa” (Ne 8,3). Po pierwsze, trzeba słuchać. Skupić
całą swoją uwagę, wyeliminować rozproszenia, nie
zajmować się niczym innym, lecz oddać całego siebie
i chłonąć to, co się słyszy.
Dla chrześcijanina Słowo to jednak nie tylko litery,
choć natchnione, ale przede wszystkim Jezus, w którym
„spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście” (Łk
4,21). Cenna jest zatem wskazówka, którą otrzymujemy
od Ewangelisty Łukasza: „oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione” (Łk 4,20). Zatem
spotkanie ze Słowem oznacza najpierw słuchanie tegoż
Słowa, a potem oglądanie w Chrystusie dowodu na to,
że jest ono żywe i skuteczne – jest obietnicą, która ma
pokrycie.

Nie wystarczy jednak jedynie słuchać Słowa i starać się
je zrozumieć, ale potrzebna jest także postawa gotowości życia według niego: „Ezdrasz otworzył księgę
na oczach całego ludu; (...) a gdy ją otworzył, cały lud
powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga,
a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen!
Amen!” (Ne 8,5.6). Choć jesteśmy świadomi własnych
grzechów (Ne 8,9: „Cały lud bowiem płakał, gdy
usłyszał te słowa Prawa”), to wiemy, że życie według
Słowa jest dziełem Bożej łaski w nas. Słowo jest
zaproszeniem do współpracy z Bogiem, który chce nas
zbawić. Słowo jest obietnicą. Czy ufam temu Słowu?
ks. Mateusz Tarczyński

MODLITWA
Duchu Święty, tchnienie Boga Ojca,
Ożywicielu utworzonych z prochu ziemi,
Mądrości przekazujących świętą Ewangelię
Rozpal serce i otwórz mój umysł,
abym dał się poprowadzić Słowu,
które Ciałem się stając, ukazało prawdziwą miłość.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego
i Matko Słowa, módl się za nami!

ZANIEŚĆ JEZUSA DO ŚWIĄTYNI, KTÓRĄ JEST KAŻDY Z NAS

W najbliższą sobotę, 2 lutego, będziemy obchodzić
Święto Ofiarowania Pańskiego. Rok temu, w dniu tego
święta, arcybiskup Grzegorz Ryś, wygłosił homilię,
w której zawarte są ciekawe myśli. Możemy się między
innymi dowiedzieć, czym jest to "ofiarowanie", do czego
nas to święto zachęca i co to znaczy "przynieść Jezusa do
świątyni”.

Samo słowo „konsekracja” odwołuje się do łacińskiego
słowa „consacrare”. Zwraca uwagę na przyimek „con”,
który oznacza „z”. Można być świętym razem z kimś.
Tym „kimś” jest Jezus. Nasza świętość bierze się z bliskości i jedności z Nim. Bliskość możemy osiągnąć
poprzez Eucharystię, Komunię świętą. To tylko dzięki
Niemu i przez Niego możemy dokonać aktu konsekracji

Świątynia Jerozolimska - rekonstrukcja

Arcybiskup na początku zaznacza, że każdy z nas jest
wezwany do tego, aby przynieść Jezusa do świątyni, tak
jak zrobili to Maryja i Józef. Czym jest owa świątynia?
Jest nią każdy z nas, nasze ciało i człowieczeństwo. Już
w Janowej Ewangelii Jezus mówił o swoim ciele jako
świątyni Boga. Także św. Paweł pisał, że "jesteśmy
świątynią Boga i Bóg mieszka w nas". Jak z kolei
wskazywał św. Franciszek, nosimy w sobie obraz
jedynego Boga, co jest dla nas źródłem niesamowitej
godności.
Kaznodzieja zwraca w związku z tym uwagę na fakt, że
w naszej świątyni już jest obecny Bóg. Po cóż zatem
mamy go jeszcze do niej „przynosić”? Otóż każdy z nas
potrzebuje też takich momentów odkrycia tej prawdy
(w tym pomaga Duch Święty) i potwierdzenia jej. Po
prostu każdy z nas musi tę swoją świątynię „konsekrować”, czyli poświęcić, ofiarować i oddać Bogu.

naszej świątyni. Tak właśnie można rozumieć „przyniesienie Jezusa do świątyni” przez każdego z nas.
Abp Ryś zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt,
a mianowicie, że nie można ofiarować Bogu innego
człowieka, tylko samego siebie. Każdy człowiek jest
wolny. Warto również zauważyć, że Maryja i Józef
złożyli w ofierze dwie gołębice. Była to ofiara najskromniejsza. Stanęli przed Bogiem w prawdzie jako
najubożsi. My też potrzebujemy tej prawdy, bo czasami
może się nam wydawać, że robimy Bogu wielką łaskę,
a to co robimy jest niesłychanie wielkie. Trzeba przyznać
się przed sobą, że to, co możemy dać jest niewielkie
i przyjąć Jezusa do świątyni swojego serca z absolutnym
wymiarem ubóstwa. Trzeba umieć się tym dzielić, nie
zatrzymywać Jezusa tylko dla siebie, a swoją wiarą
posługiwać innym.
Barbara Majkowska

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 28 stycznia - św. Tomasza z Akwinu; 7.30 + Artur; 18.00 + Marian oraz rodzice z obu stron
Wtorek, 29 stycznia; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Jolanta Littwin w 1. rocznicę śmierci
Środa, 30 stycznia; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Longin Janicki w 20. rocznicę śmierci
Czwartek, 31 stycznia - św. Jana Bosko; 7.30 + Artur; 18.00 + Władysław, Władysław i Rozalia Niewczas
1. Piątek m-ca, 1 lutego; 7.30 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca
1. Sobota m-ca, 2 lutego - Ofiarowanie Pańskie; 7.30 - członkowie wspólnoty Żywego Różańca i ich rodziny
9.00 + Artur Sienkiewicz; 18.00 + Maria Góra w dniu imienin
Niedziela, 3 lutego; 8.00 + Artur; 10.00 + Wanda Nowakowska w 5. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron
12.00 - dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie 18.30 + Jadwiga Gerwatowska; 18.30 - w intencji uzdrowienia

Pytania o wiarę
„WIERZĘ W BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO,
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI"
Człowiek
66. W jakim sensie człowiek został stworzony na „obraz
Boży"?
Człowiek został stworzony na obraz Boży w tym sensie,
że jest zdolny do poznania i pokochania, w sposób
wolny, swego Stworzyciela. Jest on na ziemi jedynym
stworzeniem, którego Bóg chciał ze względu na niego
samego i tylko on jest wezwany do uczestniczenia w
życiu Bożym przez poznanie i miłość. Ponieważ został
stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie
jest czymś, ale kimś, zdolny poznawać siebie, w sposób
dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę
z Bogiem i z innymi osobami.

70. Kto daje duszę człowiekowi?
Każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez
Boga nie jest ona dziełem rodziców i jest nieśmiertelna.
Nie ginie po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci
i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego
zmartwychwstania.

67. Dla jakiego celu Bóg stworzył człowieka?
Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został
stworzony, aby służyć Bogu, poznać i kochać Go oraz,
by ofiarować Mu całe stworzenie jako wyraz wdzięczności na tym świecie, i by być podniesionym do życia
z Bogiem w niebie. Tajemnica człowieka wyjaśnia się
prawdziwie jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego. Jest
on przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego,
który stał się człowiekiem - obrazem „Boga niewidzialnego” (Kol 1,15).
68. Dlaczego rodzaj ludzki stanowi jedność?
Dzięki wspólnemu początkowi w Bogu wszyscy ludzie
tworzą jedność rodzaju ludzkiego. Bóg bowiem „z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki" (Dz 17,26).
Wszyscy też ludzie mają jedynego Zbawiciela i wszyscy
są wezwani do udziału w wiecznej szczęśliwości
z Bogiem.
69. Jak dusza i ciało tworzą w człowieku jedność?
Osoba ludzka jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Duch i materia tworzą w człowieku jedną naturę.
Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że dzięki duszy
duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym
i ludzkim, i uczestniczy w godności „obrazu Bożego".

71. Jaka relacja, w zamyśle Boga, istnieje między
mężczyzną i kobietą?
Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni przez Boga w doskonałej równości jako osoby ludzkie, ale też w ich
odrębnym byciu mężczyzną i kobietą. Bóg stworzył ich
jedno dla drugiego, do wspólnoty osób. Razem są
wezwani, łącząc się w małżeństwie w taki sposób, że
stają się „jednym ciałem" (Rdz 2,24), do przekazywania
życia ludzkiego i do władania ziemią jako „zarządcy"
Boży.
72. Jaki był, według zamysłu Bożego, pierwotny stan
człowieka?
Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę obdarował ich
specjalnym uczestnictwem w życiu Bożym, w świętości
i sprawiedliwości. Według zamysłu Bożego, człowiek nie
musiał ani cierpieć, ani umierać. Ponadto panowała
doskonała harmonia w człowieku, z sobą samym,
harmonia między stworzeniem i Stwórcą, między
mężczyzną i kobietą, jak również między pierwszą parą
i całym stworzeniem.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i miłe rozmowy. Złożone ofiary zostaną
przeznaczone przede wszystkim na działania remontowe w naszej parafii.
2. W czasie kolędy zostawialiśmy w każdym mieszkaniu obrazek NMP Matki Kościoła z modlitwą w intencji
jubileuszu i misji, którą odmawiamy wspólnie w kościele. Zachęcamy również do codziennej, indywidualnej
modlitwy w tej intencji. Obrazki te są jeszcze wyłożone przy gazetach.
3. Wracamy do wieczornych Mszy Świętych w ciągu tygodnia o godz. 18.00.
4. Z powodu odbywających się w domu parafialnym rekolekcji nie zapraszamy dzisiaj do kawiarenki. W przyszłą
niedzielę jak najbardziej.
5. Zachęcamy do oglądania w telewizji Mszy Świętej z papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży
w Panamie dzisiaj o godz. 14.00.
6. Krótkie spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dzisiaj o godz. 18.00 w kościele. Rodziców,
którzy chcieliby zawieźć młodzież w piątek na rekolekcje do Sobieszewa, prosimy o kontakt z ks. Janem.
7. Spotkanie członków parafialnego zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 18.45 w domu parafialnym.
8. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej we wtorek o godz. 17.00.
9. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek o 19.00
w domu parafialnym.
10. Grupa charytatywna zaprasza osoby potrzebujące pomocy do zgłaszania się w czasie dyżuru w środę od 17.00 do
18.00 w biurze parafialnym. Ofiary na działalność charytatywną w naszej parafii można składać do skrzynki przy św.
Antonim.
11. W środę o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a po niej Msza Święta.
12. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” w środę o godz. 18.45 w domu parafialnym.
13. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15.
14. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne” w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
15. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi przed poranną i wieczorną Mszą Świętą. Do południa odwiedzimy
naszych chorych z posługą sakramentalną.
16. W sobotę 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to
zarazem I sobota miesiąca. O godz. 7.00 śpiew Godzinek, o 7.30 Msza Święta, a po niej różaniec fatimski. Dodatkowa
Msza Święta w tym dniu będzie o godz. 9.00. Na obie Msze prosimy o przyniesienie gromnic. Tego dnia jest
obchodzony również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
17. Rozbieranie choinek oraz żłóbka w sobotę o godz. 10.00. Prosimy o pomoc.
18. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę. Modlitwę
uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30. Przychodźmy z naszymi
chorobami, cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas uzdrawiać, uwalniać i napełniać Swoim Duchem.
19. Już dzisiaj informujemy, że spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej odbędzie się w czwartek,
7 lutego o godz. 18.45 na plebanii.
20. Młodzież od księży Jezuitów serdecznie dziękuje za wsparcie wyjazdu misyjnego na Syberię. Zebrali 1533 zł.
21. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 10.00.
Zmarła nasza parafianka: Teresa Bartnik, l. 87, zam. przy ul. Marynarki Polskiej. Polećmy ją miłosiernemu Bogu.

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

