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ŚWIATŁO SŁOWA

 Kościół otrzymał od Jezusa nakaz udzielania chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To było zdanie,
które inspirowało pierwszych chrześcijan - tajemnicze,
pewne, niezgłębione: "Jak to, jeden od zawsze, a trzech
z imienia?" Czyż Bóg nie objawił się Mojżeszowi i nie
powiedział: "Jestem, który jestem" (Wj 3,14)? Czyż nie
zapewniał Izraela, że jest jeden i nie ma innego (por. Pwt

4,39)? Czyż lud nie czcił Go jako jednego (por. Pwt 6,4)?
 Choć w pierwszych wiekach Kościoła wielu było takich,
którzy przeczyli prawdzie o Trójcy Świętej, to także dzięki
nim wiemy jaka jest właściwa interpretacja tego dogmatu:
Jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach. Podobnie jak jedna
jest koniczyna, choć ma trzy listki.
 Bóg objawiał się ludziom stopniowo. I choć zawsze Ojciec,
Syn i Duch działali razem, to przejawiali się jakby jeden
przodował (Św. Zygmunt Szczęsny-Feliński). Jezus,
szczególnie w Ewangelii wg św. Jana zapewniał, że On
i Ojciec działają razem, że posyłają Ducha.
 Nie zgłębimy tej tajemnicy własnymi siłami, jednak może-
my użyć słowa Bożego - czyli tego co sam Bóg chciał,

żeby o Nim było wiadomo: Jego wolą jest uczynić nas
swoimi dziećmi.
 Człowiek ma naturę ludzką, a Bóg boską. Jedna różni się
od drugiej. Lecz Jezus, Boży Syn przyjął na siebie ludzką
naturę. W jednej Osobie ma dwie natury. Dlatego przez
Jego człowieczeństwo mamy dostęp do Trójcy Świętej.
Tak właśnie Bóg uczynił nas swoimi dziećmi - zjednoczeni
z Chrystusem mamy śmiały przystęp do Ojca (por. Ef 3,12).
 Jak rodząc się z rodziców-ludzi stajemy się dziećmi
ludzkimi; tak, przez chrzest, rodząc się z Boga, stajemy
się dziećmi Bożymi. Mamy więc udział w Trójcy Świętej.
Ilekroć ogarnia nas Duch Święty i widzimy Jego owoce
(por. Ga 5,22n), tylekroć trwamy w Bogu, a On w nas.
 Poznawanie Boga jest miłością, a ta nie przeminie (por.

1 Kor 13,8). Dlatego wieczność całą będziemy Go poznawali
w miłości i nigdy Go nie poznamy całkowicie. Kto bowiem
kogoś zna całkowicie, musi mu dorównać i stać się nim.
Bóg jest zawsze większy i zawsze nie-do-całkowitego
poznania. Dlatego w niebie nie będzie odpoczynku, ale
beztroskie i miłosne poznawanie Boga.
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 Obrońcy wiary, choć nie mieli pełnej wiedzy, to miłowali
Boga i w duchu tej miłości zgłębiali prawdę. Wiedza
przychodziła wraz z rozwojem miłości. Poznawanie Boga
odbywa się tylko w miłowaniu, rosną one
proporcjonalnie.
 Powyższe słowa są trudne i wymagają spo-
kojnego rozważania. Czasem, kiedy wiele
prawd wiary zajmuje nasz umysł, można się
w tym studiowaniu pogubić. Ratuje nas wtedy
miłość do Boga, który jest prosty. Klękajmy
i wznośmy swoje myśli do Niego. Pan
przyniesie pokój, a potem da się poznać.
Wyraźne stają się słowa średniowiecznego
teologia św. Bonawentury:

"Jeśli zatem pytasz, jak to się dzieje, jak osiąga się
zjednoczenie z Bogiem, zapytaj o to łaskę, a nie naukę;
pragnienie, a nie zrozumienie; westchnienie modlitwy,

a nie refleksję i lekturę; oblubieńca, a nie nau-
czyciela; Boga, a nie człowieka; ciemność, a nie
jasność; nie pytaj światła, lecz pytaj ogień, który
wszystko rozpala i przenosi w Boga za pomocą
impetu skruszonego serca i rozpalonego do granic
miłosnego uczucia. (...) Wejdźmy zatem
w ciemność, oddalmy udręki, namiętności
i zjawy; przejdźmy z Chrystusem ukrzyżowanym
z tego świata do Ojca, abyśmy mogli Go
zobaczyć i razem z Filipem powiedzieć: to mi
wystarczy".

ks. Krystian Wilczyński

 Błogosławiona Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 roku,
w Mątwach Wielkich. Matka Doroty - Agata, była dla
swojej córki wzorem pracowitości i praktyk religijnych.
Gdy Dorota miała 6 lat, przypadkowo oblała się wrzątkiem.
Kiedy cierpiała z tego powodu, usłyszała głos mówiący do
niej: "Uczynię z ciebie nowego człowieka". Od tamtego
momentu zapragnęła cierpieć dla Chrystusa i potrafiła
codziennie długo się modlić. 3 maja 1364 roku Dorota miała
pierwsze objawienie Jezusa.
 Mając 17 lat wyszła za mąż za starszego o 20 lat Alberta
Swertvegher, płatnerza z Gdańska. Mieli dziewięcioro
dzieci, z których siedmioro zmarło podczas epidemii.
Jedyna jej córka wstąpiła do klasztoru mniszek w Chełmnie.
Dorota i jej mąż bardzo często nie potrafili się porozumieć,
ponieważ Dorota nie lubiła brać udziału w życiu
towarzyskim. Wolała się modlić, chodzić do kościoła
i uczęszczać na pielgrzymki. Kiedy w maju 1390 roku
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Błogosławiona Dorota z Mątew Wielkich

wróciła z pielgrzymki do Rzymu, jej mąż już nie żył.
W 1391 roku przybyła do Kwidzyna by spotkać się
z teologiem Janem z Kwidzyna. Następnie postanowiła
przenieść się do tego miasta, by korzystać z jego pomocy
i przekazywać mu treść swoich objawień. 2 maja 1393
roku została zamurowana w celi przy katedrze. Przez
zakratowane okienko codziennie przyjmowała Najświętszy
Sakrament, umartwiała się, czuwała i modliła. Jan
z Kwidzyna spisał jej objawienia i zeznał, że Dorota miała
stygmaty. W ikonografii przedstawia się błogosławioną
Dorotę trzymającą w ręku strzały lub miecze, skierowane
we własne serce. Dorota zmarła 25 czerwca 1394 roku
w opinii świętości. W czasie jej pogrzebu miał miejsce
pierwszy cud (uzdrowienie). Do grobu Doroty pielgrzymo-
wano z Prus, Polski, Litwy i Czech. Beatyfikacji Doroty
z Mątew dokonał papież Paweł VI w 1976 r. Jest patronką
trudnych małżeństw.

 Zapraszamy do udziału w dwudniowej, pieszej
pielgrzymce śladami Bł. Doroty do Mątów Wielkich,
która odbędzie się 1 i 2 czerwca 2018 r.
 Plan pielgrzymki: piątek, 1 czerwca: godz. 6.30 Msza
Święta w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, wyruszymy
trasą przez: Przejazdowo, Wiślinkę, Trzcińsko, Kiezmark,
Ostaszewo; około godz. 19.00 nocleg w Nowej Cerkwi.
sobota, 2 czerwca: godz. 7.00 wyruszymy z Nowej
Cerkwi, Palczewo, Lisewo, Kończewice, godz. 16.00
Msza Święta na zakończenie pielgrzymki - Mątowy.

 Przed nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa zwana świętem Bożego Ciała. Czy bez żadnych
zastrzeżeń wierzymy, że pod postacią Hostii jest prawdziwy
Chrystus? Tym, którzy mają kłopoty, by odpowiedzieć
twierdząco, Bóg w swojej łaskawości dał pewien pomocny
w wierze dar. Dar cudów eucharystycznych.
 Jezus Chrystus jest realnie obecny w Najświętszej
Eucharystii. Nie "symbolicznie", ale prawdziwie. Tego uczy
nas Kościół. To kwestia dla naszej religii fundamentalna.
Nie da się być katolikiem nie wierząc, że chleb i wino stają

CUDA EUCHARYSTYCZNE (I)

się Ciałem i Krwią. Przez wieki wielu ludzi zmagało się
by w tę obecność uwierzyć. I dla wielu nie było to proste.
Może dlatego Bóg daje wątpiącym ludziom w darze pewne
szczególne znaki zwane cudami eucharystycznymi? By
człowiek na własne oczy, zmysłowo - jak niegdyś niewierny
Tomasz do faktu zmartwychwstania - przekonał się, że
pod postaciami chleba i wina jest obecne Ciało i Krew
Chrystusa?
 Każda Msza Święta zawiera w sobie pewne wydarzenie
nadprzyrodzone. Od czasów św. Tomasza z Akwinu



Cieszcie się i radujcie - adhortacja Papieża (cz. 3)

Świętość, do której wzywa cię Pan, będzie wzrastała przez
małe gesty. Na przykład: pewna kobieta idzie na targ, by
zrobić zakupy, spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać
i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim
wnętrzu: „Nie, nie będę o nikim mówić źle”. To jest krok
ku świętości. Następnie w domu, jej syn chce z nią po-
rozmawiać o jego fantazjach i chociaż jest zmęczona, siada
obok niego i słucha z cierpliwością i miłością. To kolejna
ofiara, która uświęca. Kiedy przeżywa chwilę udręki,
pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny, bierze
różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka
świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego
i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest
następny krok.
Czasami życie stawia przed nami większe wyzwania
i poprzez nie Pan zachęca nas do nowych nawróceń, które
pozwalają, aby Jego łaska lepiej przejawiała się w naszym
życiu „aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości”.
Innym razem chodzi jedynie o znalezienie doskonalszej
formy życia tym, co już czynimy: „Wszystkie te natchnienia
odnosiły się do spraw zwyczajnych, lecz spełniane były
z doskonałością nadzwyczajną”. Kiedy kardynał François Papież Franciszek

-Xavier Nguen Van Thuan był w więzieniu, postanowił
nie wypalać się w jałowym oczekiwaniu na uwolnienie,
ale „przeżywać chwilę obecną napełniając ją miłością”.
A realizował to konkretnie w następujący sposób:
„wykorzystam zatem te okazje, które nadarzają się każdego
dnia, żeby dokonywać zwykłych czynów w niezwykły
sposób”.
Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wiele sposobów
budujemy tę postać świętości, jakiej chciał dla nas Bóg,
lecz nie czynimy tego jako istoty samowystarczalne, ale
„jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej” (1P 4,10).
Biskupi nowozelandzcy słusznie uczyli nas, że można ko-
chać bezwarunkową miłością Pana, ponieważ
Zmartwychwstały dzieli swe potężne życie z naszym deli-
katnym życiem: „Jego miłość nie ma granic i raz dana
nigdy nie została wycofana. Była bezwarunkowa i po-
została wierna. Taka miłość nie jest łatwa, ponieważ często
jesteśmy bardzo słabi. Jednak, abyśmy starali się kochać
tak, jak Chrystus nas umiłował, On sam dzieli się z nami
swoim własnym zmartwychwstałym życiem. W ten sposób
nasze życie ukazuje Jego moc w działaniu nawet pośród
ludzkiej słabości”.

Damian Zelewski

mówimy w takim przypadku o "przeistoczeniu", kiedy to
nie zmieniają się fizyczne (np. kształt, smak, zapach)
i chemiczne właściwości chleba i wina, ale ich substancja.
Choć widzimy i smakujemy chleb i wino to co do substancji
przestają one już nimi być, a mocą Bożą stają się Ciałem i
Krwią Chrystusa. To jednak jeszcze nie jest cud
eucharystyczny. O cudzie możemy mówić, gdy w chwili
konsekracji chleb zamienia się w prawdziwe ludzkie Ciało,
a wino w prawdziwą ludzką Krew, które świadkowie mogą
zobaczyć czy zbadać. Wśród innych cudów
eucharystycznych znamy na przykład przy-
padki krwawiących Hostii czy Hostii, które
nie poddają się niszczącemu działaniu czasu.
Za pierwsze tego rodzaju zdarzenie uważa się
wydarzenie w klasztorze w Lanciano
(Włochy) nad Adriatykiem w roku 750.
Pewien mnich, powątpiewający w rzeczywistą
obecność Chrystusa w Komunii św., z prze-
rażeniem i zaskoczeniem zobaczył podczas
odprawiania Mszy, że po słowach konsekracji
Hostia stała się kawałkiem ciała, a wino -
krwią. Wieść o nadprzyrodzonym wydarzeniu
szybko się rozeszła. Do klasztoru przychodziły
rzesze pielgrzymów, by na własne oczy ujrzeć cud. Ciało
i Krew umieszczono w specjalnym tabernakulum, gdzie
do dziś są otaczany czcią. Ciało pojawiło się w kształcie
pierścienia wokół Hostii i choć Hostia przez lata skruszała
Ciało nadal jest widoczne. Badania dowiodły, że Ciało to
mięsień serca. Krew przekształciła się z czasem w pięć
małych skrzepów, które zostały przez naukowców
zidentyfikowane jako krew ludzka grupy AB. W serii kilku-
set badań, które przeprowadzono w latach 70. XX w.,
w tym także pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia

(WHO) potwierdzono naukową niewytłumaczalność
zjawiska (ciało zachowało się przez 1300 lat bez żadnych
substancji konserwujących, a znalezione żywe białka są
charakterystyczne dla świeżej krwi), wykluczono też
jakiekolwiek oszustwo.
 Od czasu cudu w Lanciano na świecie wydarzyło się
ponad 130 cudów eucharystycznych. Jednym z głoś-
niejszych był cud w Bolsenie w 1263 r., kiedy to ksiądz
Piotr z Pragi - również wątpiący w realną obecność

Chrystusa w Eucharystii - miał być
uczestnikiem wydarzenia, podczas którego
z konsekrowanej Hostii na obrus ołtarzowy
spadły krople Krwi. Hostia oraz płótno są dziś
przechowywane w specjalnym relikwiarzu w
katedrze w Orvieto w środkowych Włoszech.
Z kolei w Sienie w 1330 r. Hostia niedbale
zanoszona przez kapłana choremu między kar-
tkami brewiarza miała pozostawić na papierze
krwawy ślad. Ktoś mógłby wątpić czy cuda
mające miejsce tak dawno nie zawierają w
sobie elementów legendarnych. Jednak trzeba
podkreślić, że nie zdarzały się one tylko
średniowieczu i tylko we Włoszech - dla

przykładu warto wspomnieć podobne zdarzenia z naszych
czasów: z 1996 r. w Buenos Aires, z 2008 r. w Sokółce
czy z 2013 r. w Legnicy. Wszystkim tym cudom towarzyszył
podobny schemat: Hostie upadły na posadzkę i zgodnie z
praktyką zostały złożone do naczynia z wodą, żeby się
rozpuściły. Zamieniały się one jednak, co potwierdziły
badania naukowe, w ludzką tkankę mięśnia sercowego w
agonii. Argentyńska Hostia zawierała ponadto białe ciałka
krwi, które w normalnych warunkach zniknęłyby w ciągu
kilku minut, a przetrwały kilka lat

na podstawie: adonai.pl/cuda; nauka.wiara.pl; fronda.pl
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INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Poniedziałek, 28 maja; 7.30 + Jacek w 1. rocznicę śmierci; 18.30 + Stanisława Komorowska
Wtorek, 29 maja - Św. Urszuli Ledóchowskiej; 7.30 + Stanisława Komorowska;
18.00 + Zygmunt, Stefania, +z rodziny
Środa, 30 maja; 7.30 + Stanisława Komorowska;
18.00 - dziękczynna za 70 lat życia Henryka, z prośbą o błogosławieństwo, wiarę i zdrowie dla całej rodziny
Czwartek, 31 maja - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; 8.00 + Jadwiga Mendalka w 2. rocznicę śmierci oraz
o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy w 80-te urodziny; 10.00 + rodzice: Helena i Piotr Rogal oraz dziadkowie:
Anna i Jan, Maria i Wincenty; Msza po procesji - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Anny Rynkowskiej; 18.30 - wolna intencja
1. Piątek m-ca - Św. Justyna; 7.30 + członkowie Żywego Różańca; 18.00 - w intencji dzieci z róż różańcowych
rodziców modlących się za dzieci
1. Sobota m-ca - 2 czerwca; 7.30 - w intencji członków Żywego Różańca; 18.00 + Erhard Szkodowski w m-c po
pogrzebie
9. Niedziela zwykła, 3 czerwca; 8.00 + Czesława Górska, + z rodziny; 10.00 + Wanda, Jan, Robert;
12.00 + Zdzisław Głogowski w 4. rocznicę śmierci; 18.30 + rodzice: Izabela i Władysław Gawerscy, Marianna Zbucka
w 15. rocznicę śmierci, Zygmunt i Wojciech

1. Zapraszamy do naszej niedzielnej kawiarenki na ciasto, kawę, herbatę po Mszy Świętej o 10.00 i 12.00.
2. Rezygnujemy ze zbierania po domach ofiar na dekoracje na Boże Ciało. Dzisiaj przedstawiciele parafialnych rad:
duszpasterskiej i ekonomicznej, zbierają do puszek ofiary na ten cel.
3. Nabożeństwa Majowe pół godziny przed wieczorną Msza Świętą.
4. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.50.
5. Zapraszamy dziewczynki na próbę sypanie kwiatków we wtorek o 16.30.
6. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w środę o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy na tę zbiórkę chłopców chętnych
do włączenia się w służbę ministrancką.
8. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze Święte o 8.00, 10.00, bezpośrednio po
zakończeniu procesji oraz o godz. 18.30. Po sumie, ok. godz. 11.00 ulicami naszej parafii wyruszy procesja eucharystyczna
do czterech ołtarzy. Procesja przejdzie tradycyjną trasą, ulicami Zielony Trójkąt, Mikołaja Reja, Swojską, Chwaszczyńską,
Twardą, Okrąg, Marynarki Polskiej (przy wieżowcach) i do kościoła. Serdecznie prosimy parafian o zaangażowanie
się w przygotowanie ołtarzy, udekorowanie trasy procesji, przystrojenie okien naszych domów i mieszkań, a nade
wszystko o udział we Mszy Świętej i procesji. Spowiedź we wtorek i środę o 17.30.
9. Coroczne spotkanie "Katolicy na ulicy" organizowane przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji,
odbędzie się w dzień Bożego Ciała na Długim Targu w Gdańsku od 17.00 do 19.30. Tym razem
będzie to koncert uwielbieniowo-ewangelizacyjny. Serdecznie zapraszamy.
10. Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od postu w piątek po Bożym Ciele.
11. Ks. proboszcz odwiedzi swoich chorych w piątek, 1 czerwca, a ks. Piotr 8 czerwca.
12. Od piątku nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy.
13. W I sobotę miesiąca o godz. 7.00 Godzinki, o 7.30 Msza Święta, a po niej różaniec fatimski.
14. Zapraszamy do udziału w 2-dniowej Pieszej Pielgrzymce śladami Bł. Doroty do Mątowów Wielkich, która odbędzie
się w najbliższy piątek i sobotę. Rozpoczęcie Mszą w Bazylice Mariackiej w piątek o godz. 6.30 . Szczegóły na str. 2.
15. Wyjazd młodzieży na Pola Lednickie w sobotę o 6.00.
16. O posprzątanie kościoła prosimy młodzież i rodziców kandydatów do bierzmowania w piątek o godzinie 19.00.
17. Rozpoczynamy przygotowania do parafialnego festynu, który będzie miał miejsce w niedzielę, 10 czerwca. Prosimy
o przynoszenie fantów na loterię.
W minionym tygodniu zmarła Sabina Kazimierczuk, l. 44, zam. przy ul. Reja 30. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie...


