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Pierwsze czytanie:  Dz 9, 26-31; Drugie czytanie: 1 J 3, 18-24; Ewangelia: J 15, 1-8.

 Już we wtorek rozpocznie się maj - miesiąc szczególnie
poświęcony Matce Bożej. W Kościołach, przydrożnych
kapliczkach i figurach, odmawiamy wtedy Litanię do
Najświętszej Maryi Panny, tak zwaną Litanię Loretańską.
W języku greckim słowo litania to litaneia, które oznacza
modlitwę o charakterze błagalnym. Litania jest złożona
z wezwań - inwokacji zakończonych odpowiedziami.
W przypadku Litanii do NMP lub świętych są to słowa
"Módl się za nami", a na przykład do Najświętszego Serca
Pana Jezusa "Zmiłuj się nad nami".
 Nie jest łatwo stwierdzić, jakie były początki Litanii
Loretańskiej. Prawdopodobnie w podstawowej formie
pojawiła się w XII wieku. Co ciekawe, niektóre wezwania
do Matki Bożej znajdowały się w Litanii do Wszystkich
Świętych. Z czasem było ich coraz więcej, dlatego
utworzyły odrębną grupę. Litania jest nazywana
"Loretańską" od miasteczka Loreto położonego we
Włoszech. Wierzono, że został tam przeniesiony z Nazaretu
dom, w którym urodziła się Matka Boża. W tej włoskiej
miejscowości znajduje się sanktuarium maryjne, gdzie
Litania była ulubioną modlitwą odwiedzających to miejsce
pielgrzymów. Tam ukształtowała się w swojej ostatecznej
formie. Po raz pierwszy została wydrukowana w XVI
wieku i miała 43 wezwania. Wzmianki o Litanii pojawiały
się także w dokumentach papieskich, a oficjalnie została
zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV. Ilość in-
wokacji stopniowo się zmieniała, a ostatecznie jest ich 52.
Dodawanie poszczególnych wezwań było związane
między innymi z wydarzeniami, na przykład "Wspomożenie
Wiernych", przypisywane papieżowi Piusowi IV, dotyczyło
zwycięstwa pod Lepanto w 1571 roku. Z kolei papież Pius
XII wprowadził wezwanie "Królowo Wniebowzięta" w
związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu NMP.
Natomiast papież Jan Paweł II dodał do Litanii inwokację
"Królowo Rodzin".

 LITANIA LORETAŃSKA

 W Litanii mamy cztery grupy wezwań. Najpierw na-
zywamy Maryję Matką, na przykład: "Matko najmilsza",
"Matko Chrystusowa". Następnie następują wezwania,
które rozpoczynają się od słowa "Panno" ("Panno wierna",
"Panno roztropna"). Trzecia część zawiera odwołania do
Ksiąg Biblijnych
("Wieżo Dawi-
dowa", "Arko
Przymierza"). Na
koniec do Maryi
zwracamy się
"Królowo", na
przykład: "Królowo
Apostołów", "Kró-
lowo Wyz-
nawców". Nie da
się ukryć, że te
wszystkie wez-
wania stanowią
szereg komple-
mentów skierowa-
nych do Maryi.
Gdy wypowiadamy
słowa Litanii,
wyrażamy wobec
Matki Bożej naszą
cześć, pozdro-
wienie, podziw, ale
także błaganie.
Warto również na
zakończenie wspo-
mnieć, że Litania
Loretańska nazywana jest "modlitwą szturmową",
ponieważ miliony ludzi błagają w niej Matkę Najświętszą
o wstawiennictwo w różnych intencjach.

Barbara Majkowska
na podstawie źródeł internetowych: niedziela.pl, stacja7.pl, fronda.pl

DROGA ŚWIATŁA - ROZWAŻANIA (2)

STACJA  IV: Zmartwychwstały Jezus ukazuje się
uczniom idącym do Emaus
Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich
były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Jezus
rzekł do uczniów: "O nierozumni, jak nieskore są
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy!" I zaczynając od Mojżesza poprzez wszys-
tkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach

odnosiło się do Niego (Łk 24,13-17).

Czujesz się czasem opuszczony, rozczarowany? Nie wyszło
tak, jak się spodziewałeś? A przecież Jezus idzie z Tobą.
Czy to możliwe, że Jezus jest ze mną, a ja Go nie poznaję?
Że mówi do mnie, a ja Go nie słucham?
Boże, dziękuję za Pismo Święte - Twoje słowa do mnie.
Daj mi, proszę, wytrwałość w jego czytaniu i rozważaniu.



Pomóż mi przyjąć z wiarą to, czego nie rozumiem.

STACJA  V: Zmartwychwstały Jezus objawia się przy
łamaniu chleba
Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu (Łk  24,28-35).

Uczniowie to mieli szczęście - mogli z Jezusem zasiąść do
stołu, a On połamał dla nich chleb. A czy przyjęcie Jezusa
w Komunii św. nie jest dziś takim szczęściem dla ciebie?
Jezu, dziękuję za Twoją sakramentalną obecność w Eu-
charystii. Proszę uzdolnij mnie do świadomego przeżycia
tego spotkania.

STACJA  VI: Zmartwychwstały Jezus ukazuje się
uczniom w wieczerniku
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój
wam!". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą
ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmie-
szani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem"
(Łk 24,36-45).

Jakie masz zmartwienia i wątpliwości? Czego się boisz?
Co Cię trwoży? Niektóre sytuacje życiowe są takie tru-
dne... A Jezus przychodzi i mówi "Pokój wam". Mówi
także do ciebie: “Pokój tobie. Daję tobie - mój pokój”.
Dziękuję Ci Panie za prawdziwy pokój, który mi pro-
ponujesz. I proszę, pomóż mi rozpoznać i odrzucić fałszywy
spokój świata.

STACJA  VII: Zmartwychwstały Jezus przekazuje ucz-
niom władzę odpuszczania grzechów
Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpu-
szczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"
(J 20,19-23).

Nie ma pokoju, tam gdzie nie ma odpuszczenia grzechów.
Nie ma odpuszczenia grzechów, tam gdzie brak uznania
swojej grzeszności i przyznania się do winy. Bóg jest gotowy
by przyjąć twoją słabość. A ty?
 Dziękuję Ci Boże, za Twoją cierpliwość dla mnie. Proszę,
daj mi łaskę prawdziwej skruchy i pomóż mi odwrócić się
od mojego grzechu.

źródło: http://www.wroclawm.salezjanie.pl/droga-swiatla

ŚWIATŁO SŁOWA

 Rozważania słowa na dzisiejszą niedzielę rozpoczniemy
od psalmu, i to Psalmu 22: "Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił". Znamy go dobrze z liturgii Wielkiego
Tygodnia. Rozważaliśmy go w kontekście konania Jezusa.
 Dziś ten sam psalm jest odczytywany w świetle
zmartwychwstania. Matka Kościół karmi
nas ostatnią jego częścią, która niedawno
jeszcze była proroczą, zaś teraz stała się
rzeczywistością:  ubodzy jedzą do syta,
chwali się Pana, serca nasze żyją wie-
cznością, wszystko wraca do Pana, dusza
nasza żyje dla Pana i wraz z całym po-
tomstwem służy Bogu. To są owoce
Paschy Jezusa.
 Ludzie żyjący życiem Chrystusa, tak jak
świeżo nawrócony Szaweł w drugim
czytaniu, są gorliwi i wielkodusznie służą
Ewangelii. Cechuje ich życie czynem
i prawdą, które przekracza życie tylko
słowem i językiem. Potwierdzeniem tego
jest serce uspokojone przed Bogiem.
 Jeśli mamy coś, co nas oskarża, jakieś obciążenie serca
otrzymane w zranieniu, zaciągnięte własnymi wyborami,
to Bóg jest od tego większy i nawet wtedy usPOKOI nasze

ks. Krystian Wilczyński

serce. Bóg zrobi wszystko, żebyśmy żyli dla Jego chwały
pięknem swojego życia. Jeśli przy Nim wytrwamy, to nic
już nie będzie w stanie nam tego piękna odebrać.
 Jezus jest prawdziwym krzewem winorośli. My przez
chrzest jesteśmy zrośnięci z tym krzewem. Bez tego

życiodajnego połączenia nic nie jesteśmy
w stanie uczynić, podobnie jak gałązka nie
zaowocuje, jeśli nie jest wrośnięta
w krzew. Ojciec jest tym, który hoduje
latorośl. Oczyszcza gałązki dla lepszego
owocu. Jak to się dzieje? "Wy już jesteście
oczyszczeni, dzięki nauce, którą wam
przekazałem (lub "dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was"). Słowo Jezusa
ma moc oczyszczającą i płodną w du-
chowe owoce. Dlatego mamy opierać
swoje życie na słowie Bożym o wy-
pełnianiu przykazania miłości.
 Do czasów Jezusa ta myśl o miłości, nie
była powszechnie stosowana w praktyce.

Dlatego ludzie byli "sługami Boga". Od momentu
zmartwychwstania Jezus traktuje nas inaczej: "Już nie
nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, jeśli czynicie to
co wam przykazuję - miłujcie się wzajemnie, jak Ja was
umiłowałem".



1. Czystość jako błogosławieństwo i dar.
 Czy czystość polega tylko na niegrzeszeniu względem
VI przykazania?
 Można by powiedzieć, że jest to jeden z przejawów życia
w czystości - ale jeśli człowiek chce żyć w prawdziwej
czystości powinien wiedzieć, że dotyczy ona każdej sfery
jego życia, m.in. postawy, myśli, intencji, emocjonalności,
podejmowanych decyzji, czy czynów.
 Dużo można mówić o problemach związanych z VI
przykazaniem. Czasem można odnieść wrażenie, że
skupiamy się tylko na tym czy coś
jest grzechem, albo co robić,
żeby nie grzeszyć, czyli jak "wal-
czyć, walczyć, walczyć". Trzeba
by nam jednak wyjść od tego, że
czystość to dar, błogosła-
wieństwo. Jezus mówi w kaza-
niu na Górze: "Błogosławieni
czystego serca" - człowiek nie
będzie mógł żyć w autentycznej
czystości, jeśli przyjmuje ją jako
coś co zostało mu narzucone
z góry, jako konieczność.
2. Czystość jako jedna z rad ewangelicznych.
 O czystości można równiez powiedzieć, że jest jedną
z rad ewangelicznych, zaraz obok posłuszeństwa i ubóstwa
- to jakby "rada" Jezusa dla nas, która jest propozycją drogi
do świętości, do której, powołany jest każdy człowiek.
 Czy nie wystarczyłoby przestrzegać X przykazań? Po
co komu te całe rady?
 Choć na ogół kojarzone z zakonami, są propozycją dla
każdego chrześcijanina, bo jeśli się zastanowimy, zoba-
czymy, że to "styl" życia samego Jezusa - czystego,
ubogiego i aż do śmierci posłusznego Ojcu - takie życie
Jezusa, Który i w nas chce żyć na 100%, niezależnie od
tego czy żyjemy samotnie, w zakonie, czy w małżeństwie.
3. Czystość - czy za nią tęsknimy?
 Czytością powinniśmy umieć się zachwycić, chcieć ją
zrozumieć - co wnosi w nasze życie, zapragnąć jej. Przy-
pomnijmy sobie św. Jana Pawła II, jego pogrzeb i miliony
zapłakanych ludzi, godzących się kibiców - dlaczego?
Chyba każdy człowiek ma w sobie tęsknotę za taką czys-
tością. A on był "symbolem", przykładem życia czystego,
wolnego. Było w nim ciepło, łagodność - nie bał się brać
dzieci na ręce, przytulać innych. Nie bał się człowieka, ale

potrafił być blisko niego - emanował czymś takim, że intry-
gował, pociągał w stronę Boga, bo właśnie pokazał nam,
że można żyć życiem, za którym my sami tęsknimy - po-
kornym, prostym, przejrzystym, spontanicznym i od-
ważnym. Była w nim pewna bezbronność i odwaga życia
w prawdzie - już jako schorowany staruszek z chorobą
parkinsona nie chował się w zamknięciu przed światem
choć miał świadomość, że wszyscy patrzą na niego. Nie
wstydził się, że nie domaga, że potrzebuje pomocy. Potrafił
przyznać się do słabości bo dobrze wiedział, że prawdziwa

godność człowieka nie jest
zależna od siły i doskonałości.
4. Czystość = doskonałość?
 Czystość to nie doskonała
powłoka - zuchwałość, bez-
błędność, albo tłumiona
seksualność. To nie wyniosłość,
pycha. To też nie lęk, który nas
izoluje, sprawia, że przeżywamy
własne życie z troską o siebie,
schowani w kryjówkach i zam-
knięci na rozwój. Będąc ludźmi
czystego serca mamy odwagę

stawać w prawdzie, mówić o tym co w nas ciemne, co
jest pokusą, udawaniem, korzystaniem z masek. Nie
oznacza to, że nie podlegamy słabościom, zranieniom, ale
mamy odwagę ciemność nazwać ciemnością, grzech
grzechem, zło złem. To nie strach przed bliskością z drugą
osobą.
Czystość przywraca przezroczystość relacji między kobietą
i mężczyzną. Powoduje zniknięcie wstydu, ale przyobleka
we wstydliwość. Bóg przywraca nam prostotę, prze-
mieniając w ten sposób nasze relacje, udzielając naszym
gestom powściągliwość, czystość i szlachetność.
 Postrzegamy wtedy nasze życie głębiej, wyraźniej
i w Bożej perspektywie. Potrafimy być łagodni, serdeczni,
czuli wobec innych i wyrozumiali dla ludzkich słabości,
nawet jeśli czasem trzeba kogoś upomnieć, robimy to
z szacunkiem i spokojem, Człowiek czysty to człowiek
pełen ciepła, bo "czułość jest siostrą czystości".
 Prawdziwą bliskość nawiązujemy przez szczerą, otwartą
rozmowę. Bliskość fizyczna jest rzeczą wtórną, która da
nam radość, o ile między ludźmi dojdzie do pewnego spot-
kania na płaszczyźnie ducha, emocji i uczuć, czyli serca.

Magdalena Szczerkowska na podstawie
J. Pierzchalski “Zrozumieć czystość”.

Zrozumieć czystość (cz. 1)

 Zachęcamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia
z którą związana jest możliwość uzyskania odpustu
i ofiarowania go za zmarłych:
Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami
(mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia
eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)

Koronka do Bożego Miłosierdzia

udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą
wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie
odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub
kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii,
publicznie wystawionego lub też przechowywanego
w tabernakulum.



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

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

INTENCJE MSZALNE

Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej
racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę
do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem
miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym,
to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust
zupełny.

Poniedziałek, 30 kwietnia; 7.30 + mąż Julian, + z rodziny; 18.00 + Ginter Jurczyk
Wtorek, 1 maja - Świętego Józefa Rzemieślnika; 7.30 + Stanisława Komorowska;
18.00 + Halina Kowalska w 2. rocznicę śmierci
Środa, 2 maja - Świętego Atanazego; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 - w intencji nawrócenia córki i wnuczki
Czwartek, 3 maja - NMP Królowej Polski; 8.00 + Stanisława Komorowska; 10.00 + Tadeusz Szwejkowski
w 2. rocznicę śmierci; 12.00 + Rudi Rosner w 8. rocznicę śmierci, +z rodziny z obu stron;
18.30 + Józef Wardziński w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron
Piątek, 4 maja - Świętego Floriana - 1. piątek m-ca; 7.30 + Stanisława Komorowska; 18.00 + członkowie Żywego
Różańca
Sobota, 5 maja - 1. sobota m-ca; 7.30 - w intencji członków Żywego Różańca; 18.00 + Stanisława Komorowska
6. Niedziela Wielkanocy, 6 maja; 8.00 + Anna, Władysław, Andrzej Chwadzik oraz +z rodziny Dratkowskich;
10.00 + Józefa Czernicka - m-c po pogrzebie; 12.00 + Jan w 32. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron, +z rodziny z obu
stron; 18.30 + Stanisława Komorowska

1. We wtorek rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe, w czasie których śpiewamy litanię do Matki Bożej, wypraszając
Jej orędownictwa w naszych potrzebach. W dni powszednie o 17.30, w niedziele i dni świąteczne o 18.00.
2. Rowerowa wyprawa na Starówkę w środę, 2 maja. Zbiórka chętnych przy kościele o godz. 9.00.
3. W czwartek 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja i dzień
szczególnej modlitwy za Ojczyznę. Msze Święte w porządku świątecznym, czyli o 8.00, 10.00, 12.00 i 18.30.
W czasie Mszy świętych będziemy też modlić się o dary Ducha Świętego dla maturzystów.
4. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi przed poranną i wieczorną Mszą Świętą. Nabożeństwo pierwszopiątkowe
po obu Eucharystiach. Do chorych obaj kapłani udadzą się w kolejny piątek, 11 maja.
5. W I sobotę miesiąca o godz. 7.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, o 7.30 Msza święta, a po niej
Różaniec Fatimski.
6. Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha odbędą się w przyszłą niedzielę w Gdańsku-Świętym Wojciechu.
Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.00.
7. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszła niedzielę, 6 maja. Spotkanie
rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
8. Również w przyszłą niedzielę będzie można nabyć nowy numer
czasopisma biblijnego "Galilea" poświęconego tym razem tematowi

cierpienia. Koszt Galilei to 7 zł.
9. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej
i ekonomicznej odbędzie się w czwartek,
10 maja.

10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz
osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Zapraszamy na rekolekcje TOTUS
TUUS, które odbędą się w parafii NSJ
na Czarnej we Wrzeszczu od 3 do 5 maja.
Program:
3, 4 maja: 18.30 - Nabożeństwo
Majowe; 19.00 - Msza Święta; 20.00
- konferencja; 21.00 - Apel Jasnogórski
5 maja: 10.00 - konferencja; 11.00
- adoracja Najśw. Sakramentu; 12.00
- Msza Święta z zawierzeniem; agapa


