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PIERWSZE CZUWANIE

Taizé - d
zień po dniu

 Miarą tego, czy człowiek żyje według Bożych wskazań
jest jego stosunek do wypełniania słowa Bożego. Ludzie
"z tego świata" mają wielkie opory w przyjęciu Ewangelii,
a nawet są w stanie ją odrzucić. Natomiast ludzie wierzący
Bogu potrafią iść za Chrystusem nawet jeśli nie do końca
wszystko rozumieją. Cała rzecz rozbija się o ludzki egoizm:
ciężko jest wyrzekać się siebie dla Ewangelii, stawiając tę
właśnie drogę ponad szczęście życia doczesnego; a takie
nastawienie towarzyszy nam w lekturze dzisiejszych
tekstów biblijnych.
 Prorok Sofoniasz woła do swoich słuchaczy, aby szukali
pokory. Ta cnota jest najbardziej umiłowaną na kartach
Pisma Świętego. Ludzie pokorni stają się częścią Bożego
planu, nie zasłaniają Boga sobą. Można by powiedzieć,
że zlewają się z tym planem do tego stopnia, że ich losy,
decyzje i uczynki jasno wskazują na panowanie Boga
w ich życiu i w świecie. Zapewne dlatego Sofoniasz opisuje
pokornych jako "szukających schronienia w imieniu Pana".
Pokorny wie, że wszystko co mu wychodzi jest od
początku do końca dziełem Bożym i że to właśnie Bóg
jest na pierwszym planie wszystkich wydarzeń.
 Apostoł Narodów w drugim czytaniu zachęca do
przyjrzenia się swojemu powołaniu. Ponieważ list
adresowany jest do wspólnoty, a nie do ludzi konkretnych
zawodów, owo "powołanie" należy odczytać nie jako kon-
kretną drogę życiową, jak np. zawód, lecz jako powszechne
powołanie do świętości. Co ciekawe, św. Paweł wskazuje
właśnie na pokorę, jako na cnotę Bożego upodobania. Jest
tak dlatego, że Pan może się objawić w pełni tylko w tym,
kto jest transparentny. Inaczej bowiem nie dostrzeże się
Boga, a tylko człowieka z jego skończonymi i ogra-

 Drugi dzień naszej ,,pielgrzymki zaufania" rozpoczęliśmy
bardzo wcześnie Mszą Świętą. Modliliśmy się o szczęśliwą
podróż i o piękne przeżycie tego czekającego nas czasu.
Po zakończeniu Eucharystii i podziękowaniu księdzu - go-
spodarzowi ośrodka w Augustowie - zapakowaliśmy nasze
bagaże i wyruszyliśmy w dalszą drogę. Godziny mijały nam
na wspólnej modlitwie, słuchaniu konferencji, czy arcydzieł
polskiej literatury, a także na zwykłych, koleżeńskich roz-
mowach. W końcu dotarliśmy do celu naszej podróży
- stolicy Łotwy - Rygi.
 Po chwili poszukiwań znaleźliśmy punkt informacyjny, gdzie

niczonymi zasługami.
 Szczytem duchowości chrześcijańskiej jest realizacja
Ośmiu Błogosławieństw, które Jezus Chrystus wypowiada
w Kazaniu na górze. Są one absolutnie pewną drogą do
nieba, skoro padają z ust samego Bożego Syna. W Błogo-
sławieństwach przejawia On swoją pokorę, gdyż nie
używając włassnego imienia tymi ośmioma obrazami opisuje
właśnie siebie. Jezus jest drogą do nieba (por. J 14,6).
 Zstępując na ziemię, przyjmując ludzką naturę i zgadzając
się na zewnętrzne uznanie tylko za człowieka, Druga Osoba
Boska staje się ubogim, płaczącym, cichym, łaknącym
i pragnącym sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca,
wprowadzającym pokój, a wreszcie cierpiącym prześlado-
wanie aż do śmierci krzyżowej. To On zasiada po prawicy
Ojca, odbierając słusznie swoją nagrodę za wytrwanie
w miłości do końca. Taką samą nagrodę Jezus ma dla
każdego, kto w Nim zwycięża ten świat, idąc mu na przekór
właśnie drogą Błogosławieństw.
 Pora więc zrewidować własne życie i ocenić poziom poko-
ry: jakie mam motywacje postępowania w sprawach wiary?
jak postrzegam innych wypełniających tę samą misję? czy
cieszę się z sukcesów innych? czy inspiruję ich do dawania
świadectwa własnym życiem? jak oceniam swoje zasługi?
gdzie w tym wszystkim jest Bóg?... Odpowiedzi na te i in-
ne pytania zarysują obraz mnie samego w dziele Bożym.
Po dokładnym przyjrzeniu się, należy porównać to, co się
zobaczy do postępowania Chrystusa, Maryi i świętych.
Zwykle da się dostrzec, że jest jeszcze nad czym pracować.
I objawianie efektów tej pracy jest najlepszym świad-
czeniem o skuteczności działania Bożej łaski.
 Najbardziej głosi Ewangelię ten, kto pokorą upodabnia się
do Jezusa Chrystusa.

odbyliśmy krótkie szkolenie i otrzymaliśmy materiały
pielgrzyma. Podzieliliśmy się także na dwie grupy: jedna
miała zostać zakwaterowana w domach lokalnych miesz-
kańców, natomiast druga w szkole. Od pierwszej chwili
zaczęliśmy doświadczać ludzkiej życzliwości i zawierać
nowe znajomości. Tego wieczoru czekało nas jeszcze pier-
wsze wieczorne czuwanie w duchu ekumenicznych spot-
kań Taizé. Do hali, gdzie miała sie odbyć modlitwa, przyszło
mnóstwo osób. Z przodu był ustawiony krzyż, paliły się
świece, a cisza była przeplatana śpiewem klimatycznych
kanonów. To był wyjątkowy czas, przeznaczony na osobistą



W dniach od 13 do 21 stycznia 2017 r. młodzież z naszej
parafii wraz z ks. Piotrem, pojechała na narty do
Wierchomli Wielkiej odpocząć od trudnej i męczącej
szkolnej codzienności. Wraz z nami pojechali nasi
przyjaciele z sąsiednich parafii, razem stanowiliśmy
dziewiętnastoosobową ekipę spragnionych wrażeń
narciarzy.
 Cała nasza grupa mieszkała w jednym domu. Była to
wspaniała okazja żeby się lepiej poznać i zacieśnić więzi.
Z drugiej strony nie było to wcale takie proste, wymagało
od każdego wyrozumiałości i szczypty łagodności
względem pozostałych. Każdy z nas musiał trochę
utemperować swój charakter i dostosować się do reszty
grupy, aby łatwiej było się dogadać i ze sobą współ-
pracować. Dzięki temu atmosfera panująca w domu była
ciepła dosłownie i w przenośni.
 Dzień w Wierchomli zaczynaliśmy od Mszy św., aby nie
uciekło nam to, co najważniejsze i aby zaczerpnąć
z wyjazdu więcej niż tylko przyjemność jazdy na nartach.
Następnie jedliśmy śniadanie i ruszaliśmy na upragniony
stok. W naszej grupie były zarówno osoby, które jeździły
na nartach już całkiem dobrze oraz takie, które dopiero
zaczynały swoją przygodę z tym sportem. Oczywiście
mogły one liczyć na pomoc bardziej doświadczonych
kolegów i koleżanek oraz na fachowe porady instruktorów.
Jeśli chodzi o moje doświadczenie narciarskie, był to mój
drugi wyjazd, więc jak ktoś mądrze zauważył, jeżdżę już
całe dwa tygodnie - tydzień w zeszłym i tydzień w tym
roku. Jazda na nartach sprawia mi wiele radości. Uwiel-
biam czuć tę prędkość i "wiatr we włosach" podczas
zjeżdżania ze stoku oraz skrzypienie śniegu pod nartami
w trakcie hamowania. Jeśli jest się miłośnikiem szybkiej
jazdy to warto wybrać się na stok wieczorem, kiedy nikogo
już prawie nie ma i można jeździć trochę odważniej bez
obawy, że zrobi się komuś krzywdę.
 Choć jazda na nartach jest bardzo przyjemna należy
jednak pamiętać, że jest to również forma zmagania się

modlitwę, wyciszenie i zadumę. Nawet teraz przypominając sobie tamte
chwile, trudno opisać je tak, aby oddać ich niezwykłość. Nie zabrakło także
modlitwy wokół krzyża, do którego każdy mógł podejść, dotknąć i na chwilę
się zatrzymać. Nikt nikogo nie poganiał, wszyscy dostali tyle czasu, ile po-
trzebowali. Niedaleko siedzieli bracia ze wspólnoty z Taizé, a na początku
ich przeor - brat Alois. Po zakończonej adoracji każdy mógł do niego podejść
po błogosławieństwo. To była kolejna piękna chwila. Przełożony wspólnoty
powiedział do każdego osobiście po angielsku tylko trzy słowa: "Bóg Ci
błogosławi", delikatnie się uśmiechnął i spojrzał swoimi szczerymi, takimi
łagodnymi, oczyma. To był naprawdę ktoś wyjątkowy. Trwało to tylko kilka
sekund, a tak nas wzruszyło, że wspominaliśmy ten moment wiele razy.
 Po dniu pełnym wrażeń wracaliśmy do naszych miejsc zakwaterowania
dzieląc się wrażeniami i próbując jak najwięcej z tego wszystkiego
zapamiętać. Znaleźliśmy jeszcze czas na rozmowy z osobami z innych
krajów, podczas których nie zabrakło zabawnych błędów językowych.
Kończył się nasz pierwszy dzień pobytu na Łotwie, a już czuliśmy się
szczęśliwi i bardzo potrzebni... Barbara Majkowska

Pocztówka z Wierchomli

z przyrodą i własnymi słabościami zarówno fizycznymi
(zmęczenie) jak i duchowymi (strach, zbytnia ufność we
własne umiejętności). Należy mierzyć siły na zamiary,
ponieważ mimo profesjonalnego sprzętu i sporego
doświadczenia możemy zrobić krzywdę sobie lub komuś
innemu, jeśli nie będziemy zachowywać odpowiedniej
ostrożności. Dodatkowo poza samą ostrożnością na stoku
trzeba mieć otwarte serce i pomagać tym, którzy się
przewrócili, nie mogą wstać lub zapiąć nart. Taka postawa
powoduje, że na stoku jest bezpieczniej oraz daje okazję
do nawiązania nowych znajomości ;)
 Spędzanie czasu na nartach to nie tylko sam zjazd. To
również pyszne szarlotki w barze i rozmowy z ludźmi
podczas wjazdu na stok. Podczas zabawy na stoku można
także podziwiać umiejętności instruktorów wykonujących
skomplikowane i spektakularne sztuczki. Dodam jeszcze,
że niektórzy (niektóre) z naszej grupy podziwiali nie tylko
ich umiejętności narciarskie ;) Ogromna przyjemnością było
również obserwowanie postępów tych, którzy jeździli po
raz pierwszy. Ostatniego dnia wszyscy zjechali z naj-
wyższego stoku.
 Zimowe szaleństwo kończyliśmy około godziny piętnastej
i wracaliśmy do domu na obiad. Każdego dnia wyznaczona
była grupa mająca przygotować obiad. Nie da się ukryć,
że żeńskim zespołom wychodziło to nieco lepiej. Tego dnia
kiedy przyszła kolej na moją grupę mieliśmy za zadanie
ugotować makaron i przygrzać naleśniki na patelni. Zadanie
niby proste, ale to tylko pozory. Naleśniki przywarły do
patelni, bo użyliśmy zbyt małej ilości tłuszczu. Okazało się,
że istnieje duża różnica pomiędzy patelnią pokrytą teflonem,
a taką bardziej zwyczajną. Pozostałe naleśniki przy-
grzaliśmy w mikrofalówce. Makaron nawet nam wyszedł,
tylko że jeden z kolegów przypomniał sobie, że jego mama
po odcedzeniu makaronu płucze go przez chwilę w zimnej
wodzie. W związku z tym wypłukaliśmy cały makaron
bardzo dokładnie. To spowodowało, że makaron wystygł
tak bardzo, że nikt nie chciał go jeść. Trzeba było rea-



nimować danie główne podgrzewając je w piekarniku.
Mimo nie najlepszych rezultatów nikt nie wypominał nam
naszej wpadki. Dziewczyny pomogły nam doprowadzić
obiad do stanu, w którym nadawał się on do spożycia,
a reszta grupy dziękowała nam za jego przygotowanie.
Przyznam szczerze, że byłem tym bardzo miło zaskoczony.
 Po obiedzie część z nas jechała jeszcze raz na "wieczorne"
narty, a Ci, których apetyt narciarski został już zaspokojony,
zostali w domu. Około godziny dziewiętnastej, kiedy
wszyscy już wrócili z nart, nastawał czas odpoczynku,
okazji do rozmowy i podzielenia się wrażeniami z całego
dnia. Był to czas budowania wspólnoty.

 Tak oto mijały kolejne dni, aż w końcu nastał dzień powrotu
do domu, do rodziny, przyjaciół i obowiązków. Nikt nie
chciał odjeżdżać, wszyscy bardzo się ze sobą zżyli, ale
niestety czas płynie dalej i czekają nas nowe wyzwania.
Trzeba będzie zmagać się nie z górą, a z codziennością.
Mamy nadzieję, że to czego doświadczyliśmy podczas
pobytu w górach i usłyszeliśmy na kazaniach podczas Mszy
św. pozwoli nam przenieść dobro z Wierchomli do naszych
środowisk. Wtedy dopiero nasz wyjazd będzie w pełni
udany. Oby tak się rzeczywiście stało.
Św. Bernardzie, patronie narciarzy - módl się za nami!

 Prawdziwa radość nie wynika z okoliczności zewnę-
trznych, ale z przeświadczenia, że Bóg jest ze mną, tuż
obok, w każdej sekundzie mojego życia. Że czuwa nade
mną i nad wszystkim, co mi się przydarza. Dobrym i złym.
Naprawdę szczęśliwy jest ten, kto w chwilach radosnych
potrafi z głębokim przekonaniem zawołać: “Niech będzie
uwielbiony Bóg i niech będzie uwielbione Jego wielkie
imię!” (Tb 11, 14), a w trudnych doświadczeniach nie traci
zaufania do miłosiernego Ojca. Ani przez sekundę nie wątpi
w Jego miłość.
 Jak Tobiasz z plemienia Neftalego, bohater księgi biblijnej.
Mimo różnych nieszczęść, które na niego spadły, nadal
pozostawał wierny Bogu. Pogrążony w smutku z powodu
doznawanych udręk, tak się modlił: “Panie, jesteś
sprawiedliwy! Wszystkie Twoje czyny są sprawiedliwe,
a wszystkie Twoje dzieła są słuszne i pełne miłosierdzia”
(3, 2). Cierpiał tak bardzo, że pragnął śmierci, ale nie
złorzeczył Bogu, tyko prosił: “Panie, nie odwracaj swego
oblicza ode mnie!” (3,6).

 Tobiasz miał żonę Annę. Miał też jedynego syna, również

Tobiasza. Pewnego razu wysłał go do odległej miejsco-
wości, gdzie u swego krewnego miał złożoną w depozycie
dużą sumę pieniędzy. Tobiasz jeszcze tego nie wiedział,
ale podróż ta miała zakończyć się bardzo szczęśliwie dla
całej rodziny, gdyż kierował nią sam Bóg. Zanim jednak
młodzieniec powrócił, z żoną Sarą, kobietą “mądrą,
odważną i bardzo piękną” (6, 12), z dużym majątkiem i le-
karstwem na ślepotę ojca, cierpliwość jego rodziców
ponownie została wystawiona na próbę. Z powodu nie-
planowanych uroczystości weselnych w domu teścia młody
Tobiasz spóźniał się z powrotem. Miało go nie być kilka
dni, a minęły dwa tygodnie, a on wciąż nie wracał. Ojciec
był jednak o niego spokojny: nie poszedł sam, ale z godnym
zaufania przewodnikiem (był to anioł Rafał posłany przez
Boga, ale o tym Tobiasz nie wiedział), nie wątpił więc
w jego rychły powrót. Anna natomiast odchodziła od
zmysłów, przekonana, że straciła syna. Zupełnie nie-
potrzebnie rozpaczała. Przecież chłopiec był cały czas pod
opieką Bożego posłańca, jak się później okazało.
 Nie ma takiej możliwości, by życie człowieka składało się

Simcha - radość

Jacek Kupiec przy współpracy Agaty
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INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wracamy do wieczornych Mszy Świętych w ciągu tygodnia o godz. 18.00.
2. Dzisiaj kolęda przy ul. Twardej 18, jutro natomiast przy ul. Chwaszczyńskiej.
3. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza w wyznaczonym terminie, może to jeszcze uczynić we wtorek. Zainteresowanych
prosimy o zgłaszanie w zakrystii.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież na spotkanie we wtorek o 19.00 w domu parafialnym.
5. Spotkanie Wspólnoty "Semper Fidelis" w środę po Mszy wieczornej.
6. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia jest
obchodzony również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00
oraz 18.00. Prosimy o przyniesienie gromnic.
7. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.50 nabożeństwo
pierwszoczwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
W I piątek rano udamy się do chorych, a w I sobotę o 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy nabożeństwo maryjne.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona Nieszporami w czwartek po Mszy Świętej wieczornej.
Po adoracji spotkanie młodzieży.
9. W piątek przypada wspomnienie Św. Błażeja. W czasie Mszy Świętych o 7.30 oraz 18.00 specjalne błogosławieństwo
za wstawiennictwem Św. Błażeja, orędownika i opiekuna w chorobach gardła.
10. Rozbieranie choinek oraz żłóbka w piątek o godz. 8.15. Serdecznie prosimy o pomoc.
11. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w piątek po wieczornej Mszy Świętej w kościele.
12. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45.
13. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie
również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką, oraz młodzieńców, chętnych do włączenia
się w służbę lektorską.
14. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszej parafii w przyszła niedzielę, 5 lutego.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia.
15. Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Młyniska pn. "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" odbędzie się w środę, 1 lutego,
o godz. 17.00 w Zespole Szkół Energetycznych. Włodarze miasta na to spotkanie serdecznie zapraszają celem podzielenia
się pomysłami i refleksjami na temat naszej dzielnicy.
16. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Poniedziałek, 30 stycznia; 7.30 - wolna intencja;18.00 + Czesław Borowski w m-c po pogrzebie;
Wtorek, 31 stycznia - Świętego Jana Bosko; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - o ulgę w cierpieniu, zdrowie
i błogosławieństwo dla Zofii, o wytrwałość i cierpliwość dla Jana;
Środa, 1 lutego; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + rodzice z obu stron; + z rodzin Szejko i Kasperkiewicz;
Czwartek, 2 lutego - Ofiarowanie Pańskie, Dzień Życia Konsekrowanego; 7.30 - wolna intencja;
9.00 - wolna intencja; 18.00 + Maria Góra w dniu imienin;
Piątek, 3 stycznia - Świętego Błażeja - I piątek m-ca; 7.30 + Jadwiga Szczodrowska w 25. rocznicę śmierci;
Paweł, Henryk i Herbert; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca;
Sobota, 4 lutego - I sobota m-ca; 7.30 + Wanda Nowakowska w 3. rocznicę śmierci i Piotr Nowakowski;
18.00 - dziękczynna za powrót do zdrowia, z prośbą o zdrowie i dalsze łaski dla całej rodziny;
Niedziela, 5 lutego; 8.00 + Wanda Małkowska w 20. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron; dziękczynienie za 45 lat
małżeństwa Jadwigi i Henryka z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata;10.00 + mąż Aleksander Mielewczyk
w 20. rocznicę śmierci i syn Jacek oraz siostra Halina Meien; 12.00 + Jerzy Hins w 5. rocznicę śmierci;
18.30 + Jadwiga Gerwatowska w 7. rocznicę śmierci, Wincenty.

z samych przyjemności. Nikt nie uniknie trudności i bólu.
Dlatego tak bardzo potrzebna jest radość, która pochodzi
ze źródła potężniejszego niż my sami i to wszystko, co po-
siadamy. Radość wynikająca z zaufania Bogu w każdych
okolicznościach. Nawet wtedy - zwłaszcza wtedy - kiedy
po ludzku bardzo cierpimy. Nawet wtedy możemy wciąż
mieć w sercu radość, wierząc głęboko, że to jeszcze nie
koniec, że kiedyś znowu zaświeci dla nas słońce. Zamiast
rozpaczy, która nie poprawia sytuacji, a tylko wyniszcza
od środka. Zamiast ciągłego lęku, który nie pozwala
normalnie oddychać.

 Kiedy anioł Rafał wyjawił Tobiaszowi i jego synowi, kim
naprawdę jest, pozostawił im takie polecenie: “Uwielbiajcie
Boga po wszystkie wieki! Błogosławcie Go przez wszys-
tkie dni i śpiewajcie Mu hymny!” (12, 17-18). I Tobiasz, który
tyle wycierpiał, wraz z synem “uwielbiali Boga, śpiewali
Mu hymny i wysławiali Go za wielkie Jego dzieła” (12, 22).

Zaufali i nie zawiedli się. Doświadczyli prawdziwej radości,
nieprzemijającej, gdyż jej źródło bije w samym sercu Boga,
który jest wieczny. I który kocha nas ponad wszystko, co
stworzył. “On sam jest naszym Ojcem i Bogiem po
wszystkie wieki” (13, 4).

Joanna Czech


