TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA

Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA - 28 maja 2017 roku (nr 81)
Pierwsze czytanie: Dz 1,1-11; Drugie czytanie: Ef 1,17-23; Ewangelia: Mt 28,16-20.
Pierwsza Komunia z białą kokardką
jak w śniegu z ogonem ptak
ufaj jak chłopiec z buzią otwartą
Bogu się mówi - tak
Nie rycz jak osioł, nie drżyj jak żaba
wytrwaj choć nie wiesz jak
choćby się cały Kościół zawalił
Bogu się mówi - tak
Miłość zerwaną znieś jak gorączkę
z chustką do nosa w łzach
święte cierpienie pocałuj w rączkę
Bogu się mówi - tak

ks. Jan Twardowski

SŁOWA OBIETNICY (12):
Na koniec dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa:
"oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20). To kolejna wspaniała obietnica,
z której wynika, że Bóg nigdy nas nie opuści. Mimo, że po
Wniebowstąpieniu Chrystusa nie oglądamy go już twarzą
w twarz jak uczniowie, to jednak On zapewnia, że nie tylko żyje, ale też wciąż z nami jest i pozostanie na zawsze.
W jaki sposób to się realizuje? Przede wszystkim poprzez
sakramentalną obecność w Komunii Świętej. To wielki
skarb, którego nie zaznamy w innych religiach, że Bóg
chciał być tak blisko nas - w swoim Ciele i Krwi. Bóg jest
też z nami poprzez swoje Słowo, które wypowiada na
kartach Pisma Świętego. W końcu też Bóg wciąż działa
w Kościele i pojedynczych ludziach przez Ducha Świętego
(o tym jednak szerzej w przyszłym tygodniu). Tu zaś
skupimy się na tym, co o Bożej obecności mówi Biblia.
Człowiek niejednokrotnie zadaje sobie pytanie: czy Bóg
w ogóle jest? Warto zauważyć, że w Starym Testamencie
sam Pan wiele razy odpowiada na tę wątpliwość, mówiąc:
Jestem. Mało tego, takie jest zresztą Boże imię objawione
Mojżeszowi z ognistego krzewu (Jahwe = Jest). Istnienie
Stwórcy jest zatem wpisane w samą Jego istotę. Jednak
samo istnienie ("Jestem") to nie wszystko - chodzi również
o Bożą obecność wśród nas i opiekę nad nami ("Jestem
z wami"). I przykłady takiej obietnicy również wynikają
wprost z Pisma Świętego.
Już do Abrama Bóg rzekł: "Nie obawiaj się, bo Ja jestem
twoim obrońcą". Także i jego wnuk Jakub usłyszał we
śnie głos Pana: "Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię
tego, co ci obiecuję". Kiedy na pustyni Bóg obiecał Izra-

JESTEM Z WAMI
elitom, że ześle im pożywienie, powiedział: "Poznacie wtedy,
że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem". Nasz Bóg, to Ten,
który nie zostawi nas w trudnych sytuacjach.
W poetycki sposób troskę Boga o swój lud przedstawia
prorok Izajasz: "W ów dzień powiedzą: Winnica urocza!
Ja, Pan, jestem jej stróżem; podlewam ją co chwila, by jej
co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy". W innej części księgi, Bóg mówi do Izraela: "Nie lękaj się, bo
Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam", a także: "Ja i tylko
Ja jestem twym pocieszycielem". O człowieku, który czyni
dzieła miłosierdzia, Izajasz głosi zaś tak: "Wtedy zawołasz,
a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: Oto
jestem! … Pan Cię zawsze prowadzić będzie".
Powołując Jeremiasza, Bóg odpowiada na jego obawy:
"Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić". Potem
także przez usta tego proroka mówi ludowi, który drży
przed królem babilońskim: "Nie bójcie się go, bo Ja jestem
z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki". Zaś u proroka
Ozeasza dodaje: "pośrodku Ciebie jestem Ja - Święty,
i nie przychodzę, żeby zatracać". W Księdze Aggeusza,
Bóg wzywa lud do odbudowy zniszczonej świątyni
w Jerozolimie, mówiąc: "Nabierz też ducha cały ludu ziemi!
Pracujcie, bo Ja jestem z wami". Być może zbyt często
zapominamy o tym, że Pan chce być z nami wtedy, gdy
podejmujemy różne wyzwania w Jego imię i chce nam
także w tym towarzyszyć. Przy tym możemy ufać, że On
chce być z nami również przy naszych codziennych
zajęciach - w pracy czy w nauce - i te wszystkie zadania
możemy właśnie Jemu powierzać.
Powracając do Jezusa, warto przypomnieć jeszcze słowa:

"Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich". A zatem Jezus jest z nami wtedy, gdy się
modlimy, zgromadzeni we wspólnocie - zarówno na Mszy
Św., ale też i w mniejszych grupkach, o ile spotykamy się
"w Jego imię". Pamiętajmy o tym, że, choć Boga można

doświadczyć w bardzo wielu miejscach (bo w końcu cały
świat jest przez niego stworzony), to jednak Kościół jest
tym najpewniejszym miejscem, gdzie będziemy mogli go
spotkać. A On, jak sam powiedział, chce zostać z nami na
Damian Zelewski
zawsze!

ŚWIATŁO SŁOWA - WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Dzisiejsza liturgia Słowa zachęca nas, żeby bardziej niż
zwykle spojrzeć na prawdę o naszym przyszłym przebywaniu w niebie, na które z wielką nadzieją czekamy.
Uczyńmy to z perspektywy trzech obserwatorów.
Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich zabiera nas na Górę
Oliwną. Tam Jezus udziela ostatecznych pouczeń swoim
uczniom. Widać, że mieszają się jeszcze w nich myśli ziemskie o Jezusie z doświadczeniem Jego niezwykłości: niby
dotąd widzieli Zmartwychwstałego, słuchali czterdzieści
dni o królestwie Bożym, a jednak pytają kiedy to królestwo
będzie na ziemi, kiedy będą w nim rządzić.
Jezus (pierwszy obserwator) patrzy w dół i widzi uczniów
nieprzygotowanych. Po ludzku odchodzi i zostawia ich
słabych, nierozumiejących, otępiałych. Mimo to wie, że
kiedy otrzymają Ducha Świętego wszystko stanie się jasne.
Jezus patrzy także w górę, ku chwale Ojca. Wchodzi tam
po trudach życia na ziemi. Ojciec nagradza Go powrotem
fizycznym w krąg miłości Trójcy Świętej. Od tego momentu
natura ludzka znajduje się w tajemnicy wewnętrznego życia
Boga Trójosobowego.
Oto drugi obserwator - człowiek. Uczniowie z tej
sceny reprezentują każdego z nas. Właśnie zostali oświeceni częścią prawdy. Żyli z Jezusem ponad trzy lata, doświadczali Jego mocy i sami nią się posługiwali. Czterdzieści
dni wcześniej przeżyli własny upadek, zdradzili Mistrza
i tym uczynkiem doświadczyli grzechu. W dniu zmartwychwstania Jezus przyszedł do nich żywy z darem pokoju
i przebaczenia. Dał im władzę przebaczania w imię Boże,
aby obdarowywali ludzi tym samym miłosierdziem, którego
doświadczyli na własnej skórze. Teraz stoją na Górze
Oliwnej i patrzą w górę. Żegnają Jezusa, który zapewnił
ich o jakimś Darze z wysoka. Nie są pewni przyszłości,
jak to będzie bez Niego. Za chwilę wrócą do wieczernika
i wraz z Maryją będą trwać na modlitwie oczekiwania.
Widzą Jezusa wstępującego do nieba, widzą obłok - chwałę
Bożą ukazaną w obłoku (jak we wczesnych czasach
Izraela), widzą aniołów i słuchają ich zapewnienia o nadziei
mającej się spełnić.
Uczniowie stoją na dole i patrzą w górę na Boskie sprawy.
Potrzeba zostać samemu i doświadczyć niemocy, aby

odnaleźć współbraci i wspólnie wołać Boga.
Trzecim obserwatorem i zarazem poruszycielem wszystkiego jest Bóg Ojciec. Z Jego perspektywy widać
Jezusa, który dokonał dzieła odkupienia. Jako Człowiek
okazał się wierny i odwrócił niewierność Adama, z którą
nie mogli się uporać ludzie wszystkich czasów. Wcielił się
i zaczął istnieć w ludzkim czasie. Przeszedł przez ziemię
wszystkim czyniąc dobrze, objawiając tym samym że Bóg
jest miłością (por. 1 J 4,8). Człowiek przez Niego stworzony
ma szansę iść drogą Jezusa i również dojść do chwały
Bożej. Ojciec widzi swojego Syna, a w Nim wszystkich w
Niego wszczepionych. W dalszej perspektywie ma także
i nas, stojących i wpatrujących się uporczywie w niebo.
Jednak widzi nas tylko dlatego, że Jezus ma na swoim
uwielbionym ciele wypisane nasze imiona - ma je wypisane
na swoich ranach: "Oto wyryłem cię na obu dłoniach"
(Iz 49,16a). Ojciec przyjmuje Syna, a z Nim i nas samych.
Inaczej jakby nas nie widział, bo Bóg jakby nie widzi
grzechu. Jeśli mamy przystęp do Boga (por. Ef 3,12), to tylko
dlatego, że Jezus swoją Krwią zmył nasze rany i nas
oświetlił, żebyśmy byli widoczni - okazał nas Bogu jako
czystych (por. Kol 1,21n). Nie z powodu naszych zasług, lecz
dzięki swojemu przebaczeniu (Mszał Rzymski).
Tak oto objawia się część tajemnicy Wniebowstąpienia
Pańskiego. A jak ją wykorzystać w codzienności naszej
wiary? Otóż Jezus dał nam zadanie - czynić uczniami
(por. Mt 28,19). Dał też instrukcję jak to robić - chrzcić
w Imię Trójcy Przenajświętszej. Konsekwencją może być
również nauczanie ochrzczonych i przypominanie im
o wielkiej łasce życia w Duchu. Wielu bowiem jest
ochrzczonych, ale nieaktywnych. Nasze głoszenie ma
pomóc uczynić z nich dynamicznych uczniów Jezusa, żeby
mocą Ducha radzili sobie w życiu i tym chwalili Ojca
w niebie (por. Mt 5,16).
Tego dzieła potrafi dokonać tylko ta osoba, która sama
zdecydowała się wyjść z bierności duchowej i szukać głębi
Boga. Podobnie jak niewiasty o poranku zmartwychwstania: wyszły i odnalazły Pana; a znalazłszy Go,
poszły powiedzieć to Jego uczniom. To samo zadanie czeka
każdego nas. Pan jest z nami aż do końca świata.

FATIMA - CZWARTE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ
19 sierpnia 1917 r.
Tydzień temu w naszej Gazetce wspominaliśmy
o pierwszej spośród trzech, tak zwanych "tajemnic
fatimskich". Kolejna, druga, dotyczyła zapowiedzi kary
i sposobów jej uniknięcia. Matka Boża ostrzegła, że jeżeli
ludzie nie przestaną obrażać Boga, to wybuchnie II wojna
światowa, nastanie głód w wielu miejscach na świecie,
a Kościół będzie prześladowany. Maryja prosiła także
o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz

ks. Krystian Wilczyński

o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty
miesiąca. Obiecała, że jeżeli prośby zostaną spełnione,
świat się nawróci i zapanuje pokój.
Data kolejnego, czwartego objawienia, które miało miejsce
19 sierpnia 1917 roku w Fatimie może wzbudzać wątpliwości - przecież Maryja ukazywała się dzieciom trzynastego dnia każdego miesiąca. 13 sierpnia Łucja, Franciszek
i Hiacynta nie mogli być w miejscu objawień - Cova da

Iria, ponieważ zostali uwięzieni w celu zmuszenia wyjawienia wszystkiego, co wiedzą o objawieniach. Dzieci pozostały jednak nieugięte. Matka Boża przybyła 13 sierpnia 1917
roku w miejsce objawień, ale nie ukazała się, ponieważ
nie zastała dzieci. Zaobserwowano wtedy zmieniającą się
przyrodę i błyskawicę na niebie. Kilka dni później, 19 sierpnia, Łucja razem z Franciszkiem i jego bratem przebywali
w miejscu, gdzie znajdowało się gospodarstwo jej rodziny.
Dziewczynka zaobserwowała zmiany atmosferyczne podobne do tych, które poprzedzały pojawienie się Maryi
w Cova da Iria. Łucja świadoma tego, co może się wydarzyć, poprosiła, aby szybko zawołano Hiacyntę. Przeczucia
Łucji okazały się uzasadnione. Dzieci kolejny raz zobaczyły

Maryję, która na początku powtórzyła słowa
niejednokrotnie już do nich wypowiedziane:
"Chcę, abyście nadal przychodzili trzynastego
dnia miesiąca do Cova da Iria i odmawiali
różaniec codziennie. W ostatnim miesiącu
uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". Łucja
poprosiła Matkę Bożą o zdrowie dla kilku chorych,
a niektórym spośród nich Maryja obiecała uzdrowienie
w ciągu roku. Na koniec usłyszały słowa, które gdy sama
Maryja je wypowiadała, na Jej twarzy pojawił się smutek:
"Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają
nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił" Barbara Majkowska

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 29 maja - Św. Urszuli Ledóchowskiej; 7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Jan w 50. rocznicę śmierci
i +rodzice z obu stron
Wtorek, 30 maja; 7.30 + rodzice, brat i teść; 18.00 - SAKRAMENT BIERZMOWANIA; 18.00 - w intencji
kapłana z Apostolatu Margaretek - o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieust. Pomocy, dary Ducha Świętego
oraz uzdrowienie duchowe i fizyczne
Środa, 31 maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny; 7.30 - o nawrócenie dla Krystiana; 18.00 + Wanda, Jan,
Robert
Czwartek, 1 czerwca - Św. Justyna; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji dzieci rodziców z Róż Różańcowych
Piątek, 2 czerwca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 3 czerwca; 7.30 - o nawrócenie dla dzieci; 18.00 + Zenon
Niedziela, 4 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego; 8.00 + Bolesława i Renata Bieleckie w 3. rocznicę śmierci;
10.00 - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Józefa z okazji
60. rocznicy ślubu; 12.00 - dziękczynna w rocznicę ślubu Katarzyny i Tomasza z prośbą o błogosławieństwo;
ROCZNICA I KOMUNII; 18.30 + Jadwiga i Edmund

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj zbiórka do puszek na rzecz syryjskiej rodziny, którą wspieramy w ramach programu "Rodzina rodzinie".
2. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o 18.00, a w poniedziałek, wtorek i środę o 17.30.
3. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
4. Uroczystość Sakramentu Bierzmowania będzie miała miejsce w naszej parafii w najbliższy wtorek o godz. 18.00.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych młodych parafian i serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, które jest świętem
całej wspólnoty parafialnej. Bierzmowania udzieli bp Zbigniew Zieliński.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na modlitwę uwielbienia we wtorek o godz. 19.30 w domu parafialnym.
6. W czwartek rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbywać się będą
codziennie po wieczornej Mszy świętej.
7. W czwartek Dzień dziecka. Msza święta o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji dzieci naszych trzech róż
różańcowych rodziców modlących się za dzieci. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i dzieci na tę modlitwę.
8. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, o 17.45 nabożeństwo pierwszoczwartkowe. Po Mszy świętej nabożeństwo czerwcowe, adoracja w ciszy, Nieszpory o 19.15, a następnie spotkanie
wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne".
9. W I piątek rano udamy się do chorych. Zachęcamy do sakramentu pokuty i pojednania w czwartek i piątek przed
każdą Mszą Świętą.
10. W I sobotę o godz. 7.00 śpiew Godzinek, a po porannej Mszy Świętej nabożeństwo maryjne.
11. Spotkanie grupy Żywego Różańca w piątek po nabożeństwie czerwcowym w kościele.
12. Zbiórka służby liturgicznej w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy nowych kandydatów do dołączenia do grona ministrantów.
13. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie przed tym świętem rozpocznie się w najbliższą
sobotę wieczorem w kilkunastu kościołach starówki, natomiast o północy wszyscy spotkają się w Bazylice Mariackiej,
by uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Serdecznie zachęcamy do kościoła Świętej Trójcy (OO. Franciszkanie),
gdzie o godz. 19.00 rozpocznie się czuwanie prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Więcej na str. 3.
14. Modlitewną nowennę w oczekiwaniu na uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywamy codziennie w ramach
nabożeństwa majowego lub czerwcowego.
15. Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Spowiedź dzieci oraz ich
bliskich w piątek o 17.30.
16. Ostatni przed wakacjami Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą
niedzielę, 4 czerwca. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
17. W poniedziałek, 5 czerwca przypada nasz parafialny odpust. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w tym święcie
naszej wspólnoty.
18. Za dwa tygodnie, w niedzielę 11 czerwca, planujemy zorganizować festyn. Zachęcamy parafian do przynoszenia
wartościowych fantów. Inne szczegóły festynu za tydzień.
19. Na tacę remontowo-inwestycyjną zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4268 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
20. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
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

