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9. Niedziela Zwykła - 29. maja 2016 roku (nr 44)
I czytanie 1 Krl 8, 41-43; II czytanie: Ga 1, 1-2. 6-10; Ewangelia: Łk 7, 1-10.

Światło Słowa

Zdarza się często tak, że wiary uczy nas ktoś, po kim tkich ludzi i zrównania ich ze sobą w godności dzieci
byśmy się tego nie spodziewali. Mądrość Boża rozlana Bożych, to jednak działanie Jezusa zapowiada, że nie ma
jest przez Ducha Świętego w sercach ludzi ochrzczonych, On względu na osoby (por. Łk 20,21).
bez wyjątku. Pięknie kiedy jesteśmy jej świadomi
Setnik rozmawia z Nim uznając swoją niższość (a był
i korzystamy w ten właśnie sposób z Bożych darów. Ale oficerem wojska okupacyjnego), wyznaje wiarę we
może się zdarzyć tak, że "przypadkiem" posłużymy słowem wszechmoc Jezusa. Rozmawiając z Mesjaszem tak
lub gestem sobie nawzajem. Bywa, że spraw Bożych uczą naprawdę modli się i zostaje wysłuchany, według prośby
nas dzieci, nieznajomi, ubodzy, chorzy. Dziś szczególnym króla Salomona. Z tym że świątynia w przestrzeni której
rodzajem osób, które mogą posłużyć Bożej chwale, są się znalazł, jest już zupełnie inna.
niewierzący rozumiani jako cudzoziemcy.
Na to wszystko współbrzmi nam najkrótszy Psalm (a jedSalomon, syn Dawida, król i budowniczy świątyni, prosi nocześnie rozdział Biblii) o chwale Boga we wszystkich
Boga za cudzoziemcami, pragnącymi modlić się w obrębie narodach. Jedna jest bowiem Ewangelia dla wszystkich.
sanktuarium Izraela. Salomon widzi dalej niż ciało, wyz- Tę myśl niesie początek upominającego Listu do Galatów.
nanie czy pochodzenie. Król patrzy na serce i na chwałę A jak odnaleźć tu siebie?
Bożą, jaka ma objąć cały świat, a cudzoziemcy są najOtóż kiedy nawracamy się z grzesznej drogi, jesteśmy jak
lepszymi "przekaźnikami" w swoich ojczyznach.
cudzoziemcy, którzy w dalekich krajach trwonili swój
Salomon to rodzony syn króla Dawida. Jest on zapo- majątek. Bóg w swej łaskawości wysyła nam swego Syna,
wiedzią Jezusa, Syna Dawida (w linii ludzkiej z rodu który spotyka nas grzesznych. Jeśli wybiegniemy do Niego
Dawida), co jest tytułem mesjańskim. Jezus, jako Boży z wiarą w sercu i na ustach, jeśli uznamy się za potrzebuSyn, ogarnia swoją miłością wszystkich ludzi z każdego jących i mniej ważnych niż On, wtedy patrząc na naszą
kraju, języka, ludu i narodu (por. J 10,16). Widać to było miłość do bliźnich (realizowanie Ewangelii) udzieli łaski
także w dniu Pięćdziesiątnicy.
i przywróci zdrowie.
Jezus w Ewangelii również spotyka cudzoziemca. To ofiWspólnota Kościoła żyje i dlatego przeżywa różne chwile.
cer rzymski, który stacjonuje w Kafarnaum. Ma pod sobą Potrzeba weryfikacji siebie samego na tle wspólnoty:
oddział żołnierzy. Mieszkają pomiędzy Izraelitami i zżyli sposobu myślenia, pragnień, jakości modlitwy, przeżywania
się ze sobą tak, że setnik nawet dofinansowuje synagogę. słowa Bożego, udziału w spotkaniach, korzystania z doMusiał być dobrym człowiekiem i na pewno miał głębszą brodziejstw służących formacji itp. Trzeba wzrastać
duchowość niż inni Rzymianie. Nie troszczył się tylko w każdym wymiarze. A miłość realizuje się w codzienności.
o swoje bóstwa, ale chętnie poznawał wiarę i obyczaje Bądźmy dla siebie Dobrą Nowiną!
Żydów. Dlatego w potrzebie swojego sługi nie wahał się
ks. Krystian Wilczyński
prosić o pomoc Jezusa. Dziś
powiedzielibyśmy, że przeszedł
jakąś formę katechezy u wierzących Żydów, ufających
Jezusowi, a z tym przecież w rodzinnej Galilei różnie bywało.
Setnik wyznaje wiarę w bardziej
widoczny sposób niż Izraelici. On
objawia publicznie Chrystusa,
chociaż nie wie o Nim że jest
Bogiem.
Dalej łączymy temat z pierwszego czytania z Ewangelią.
Chrystus jest świątynią. Gdzie On
się pojawia, tam jest cały Bóg,
który nie potrzebuje ani budowli,
ani narodu. Choć jeszcze przed
BIERZMOWANIE 2016
dokonaniem odkupienia wszys-

NIGDY CHRYSTUS WAS NIE ZAWIEDZIE!
ŚDM NA FILIPINACH (MANILA 1995)

Na kolejne Światowe Dni Młodzieży Jan Paweł II zaprosił
młodzież na kontynent azjatycki, a konkretnie na Filipiny,
którym nie jest obca walka z ubóstwem i wieloma innymi
problemami społecznymi. Młodzi pielgrzymi, a było ich
około pięciu milionów, swoją obecnością i entuzjazmem
dali temu miejscu dużo radości. Na powitanie uczestnicy
zadali papieżowi cztery pytania: "Czego
oczekiwałeś od nas, zwołując ŚDM? Dlaczego
każesz nam przemierzać cały świat? Czy spełniliśmy twoje oczekiwania? Co jeszcze powinniśmy uczynić?" Papież już nie pierwszy raz udowodnił, że potrafi z młodymi ludźmi rozmawiać,
ponieważ nie tylko odpowiedział na postawione
przez młodzież pytania, ale prowadził z nimi dialog. Ojciec
Święty zapewnił, że to, co otrzymujemy od Chrystusa
w zupełności wystarczy podczas ziemskiej wędrówki:
Jezus daje wam tylko łaskę i prawdę. Posyła was z pełnym
mocy orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą
swojego krzyża i zmartwychwstania. To wszystko, co
wam daje - i to wystarczy. Gdy Jan Paweł II odpowiadał
na pytania młodzieży, to podkreślał, że Jezus chce nadać
sens ich życiu, a dni młodzieży są okazją do zdobycia
doświadczenia stawania się bezinteresownym darem dla
drugich. Nie zabrakło również słów papieża przypomina-

jących, że Kościół oczekuje od młodzieży, aby wyznawała
Jezusa Chrystusa, głosząc to wszystko, co zawiera się
w Jego orędziu i co służy autentycznemu wyzwoleniu
i prawdziwemu postępowi ludzkości.
W drugiej części czuwania, został odczytany fragment
z Ewangelii św. Jana o spotkaniu Jezusa z uczniami
w wieczerniku, podczas którego Chrystus
wypowiada słowa, które stały się hasłem
przewodnim całego spotkania: Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam. Jan Paweł II
powiedział młodym, że Chrystus darzy ich zaufaniem, a wspomniane słowa odnoszą się do
nich bezpośrednio. Młodzi usłyszeli również
zapewnienie Papieża, tak bardzo potrzebne w każdej chwili
codzienności: "Możecie być pewni, że nigdy Chrystus was
nie zawiedzie; pozostanie z wami na zawsze!". Uczestnicy
często przeplatali papieskie słowa śpiewem hymnu
spotkania, który stał się potwierdzeniem, że młodzi
zrozumieli i przyjęli słowa głoszone przez Jana Pawła II:
Głośmy miłość na cały świat, tę niesłychaną i największą.
Znajdźmy tych, co błądzą wśród dróg, by im wskazać dom.
Rozjaśnijmy każdy mrok Jego Światłem z wysoka. Przejdź
każdy trakt, każdy plac, każdą z dróg i powiedz jak,
powiedz, jak kocha Bóg.
Barbara Majkowska

Kłamstwo jest jednym z grzechów głównych (takich, które
prowokują kolejne grzechy). Jest to celowe wprowadzanie
kogoś w błąd, dla uzyskania jakiejś doraźnej korzyści.
U podstaw każdego kłamstwa stoi egoizm.
Czy jednak każde mówienie nieprawdy jest grzechem?
Teologia moralna, zajmująca się oceną czynów ludzkich,
zauważa tu pewne rozróżnienie. Badając każde omawiane
postępowanie człowieka należy brać pod uwagę nie tylko
sam czyn (tu: kłamstwo), ale również intencję (tu: powód
ukrywania prawdy) i inne okoliczności (miejsce, czas,
środki i itp). Pod pewnymi warunkami mówienie nieprawdy
jest dozwolone. Mówi się wtedy o tzw. "prawdzie nienależnej". Nie jest to, bynajmniej, tzw. "białe kłamstwo" - dla
źle pojętego czyjegoś dobra lub dobrego samopoczucia.
Prawda nienależna obowiązuje w przypadku zachowywania tajemnicy. Można odmówić odpowiedzi, albo nawet
mówić nieprawdę. Często lepiej jest milczeć, niż mówić
kłamstwo. Choć bywają sytuacje, w których i milczenie
zdradza sekret.

Innym przykładem użycia prawdy nienależnej może być
uliczne spotkanie z proszącym o pieniądze. Jeśli nie mamy
pewności, że ratujemy mu zdrowie i wszystko wskazuje,
że naszym datkiem może sobie zaszkodzić, np. upić się, to
możemy z całym spokojem powiedzieć: "Nie mam pieniędzy". Patrząc na sam czyn ocena jest jasna: kłamstwo.
Ale intencja działania zmienia ocenę moralną: "Nie dam
pieniędzy, bo zrobi sobie krzywdę". Do tego dołóżmy
okoliczności - stojący nieopodal "koledzy-kibice"
wypuszczonego "na łowy" - i mamy klasyczny przykład
"prawdy nienależnej".
Można zaoferować inną pomoc: zaproponować zakupienie potrzebnej rzeczy - żywności, skierowanie do miejsc
pomocy, zaproponowanie wykonania jakiejś pracy, itp.
Taka propozycja zwykle będzie sprawdzianem wiarygodności proszącego.
Każda taka sytuacja jest odrębną i podlega osobnej ocenie
moralnej. Zawsze jednak obowiązuje przykazanie miłości
Boga i bliźniego. Uciekanie się do ukrycia prawdy nienależnej powinno brać się z miłości, w niej się odbywać
i do niej prowadzić. Bardzo łatwo o wygodne usprawiedliwianie się. Trzeba więc uważać.
Idealnym przykładem tego jak trwać przy prawdzie jest
scena sądu nad Jezusem (por. J 18,19-19,11). W rozmowie
z Kajfaszem, Annaszem, Piłatem, Herodem Jezus raz
odpowiadał, innym razem milczał, to znowu używał
odpowiedzi ukrytej, odpowiadał pytaniami. We wszystkim
co mówił "dał świadectwo prawdzie" (J 18,37). Bądźmy
ks. Krystian Wilczyński
Jego naśladowcami.

Czy są sytuacje, w których można kłamać?

PLANY NA CZERWIEC: Poniedziałek, 30 maja - pielgrzymka do Matemblewa;
sobota, 4 czerwca - wyjazd młodzieży na Pola Lednickie; niedziela,
5 czerwca - spływ kajakowy i Wieczór Chwały; poniedziałek, 13 czerwca
- Wieczór Fatimski; niedziela, 19 czerwca - Festyn Parafialny; sobota,
25 czerwca - 1 lipca - wyjazd dzieci i młodzieży do Stężycy.
Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję
poddać się wszystkiemu co mnie spotyka z Twej woli i przyjąć wszystko co pragniesz,
aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Niedziela, 29 maja 2016 r. - 8.00 + siostra Gertruda, szwagier Jan Herbasz; 10.00 + Czesław Grzywaczewski
w 3. rocznicę śmierci; 12.00 + Jan Jagodziński; 18.30 - dziękczynna za otrzymane łaski i o zdrowia Agnieszki i Urszuli
Poniedziałek, 30 maja - 7.30 + Jan Jagodziński; 18.00 + Zygmunt, Anna, Janina
Wtorek, 31 maja - Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - 7.30 + Zygmunt; 18.00 + Jan Jagodziński
Środa, 1 czerwca - Świętego Justyna - 7.30 + Jan Jagodziński (greg.); 18.00 + Maria Łukaszewicz
Czwartek, 2 czerwca - I czwartek miesiąca - 7.30 + Czesław Madej, + z rodziny; 18.00 + Jan Jagodziński (greg.)
Piątek, 3 czerwca - Najświętszego Serca Pana Jezusa - 7.30 + Jan Jagodziński; 18.00 + członkowie Ż.R.
Sobota, 4 czerwca - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - 7.30 + Jan Jagodziński (greg.)
18.00 - w intencji dzieci z róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do przygotowania
i pięknego przebiegu naszych majowych uroczystości: I Komunii Świętej, Odpustu Parafialnego, Bierzmowania oraz
Bożego Ciała. Bóg zapłać za wszelkie zaangażowanie, poświęcony czas oraz ofiarność.
2. Przed nami ostatnie Nabożeństwa Majowe: dzisiaj o godz. 18.00, w poniedziałek i wtorek o 17.30.
3. W środę rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbywać się będą
codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
4. Na zakończenie miesiąca maryjnego zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej
w Matemblewie. Odbędzie się ona jutro, w poniedziałek. Wyjazd o godz. 17.15. Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii.
5. Spotkanie wspólnoty modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież
pracującą.
6. Katecheza biblijna w środę o godz. 18.50 w domu parafialnym.
7. Spotkanie rodziców dziewczynek ze scholi oraz chłopców ze służby liturgicznej w sprawie wyjazdów wakacyjnych
w środę o godz. 20.00 w domu parafialnym.
8. Spotkanie młodzieży klas II gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania w czwartek
o godz. 17.00 w domu parafialnym.
9. Trwa oktawa uroczystości Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna dzisiaj po sumie parafialnej oraz w czwartek
na zakończenie oktawy. Poświęcimy wówczas również wianki oraz tegoroczne pierwociny ziemi. Będzie to I czwartek
miesiąca, więc wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.45 nabożeństwo pierwszoczwartkowe.
Po Mszy Świętej nabożeństwo czerwcowe, adoracja w ciszy, a następnie o 19.30 spotkanie młodzieży.
10. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znosi ona piątkowy obowiązek wstrzemięźliwości
od potraw mięsnych. Msze święte o godz. 7.30 oraz 18.00. Uroczystości odpustowe w parafii "Na Czarnej" o 19.00.
Będzie to I piątek miesiąca, więc rano udamy się do chorych, a okazja do spowiedzi w I czwartek i I piątek miesiąca
pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
11. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. O godz. 7.00 Godzinki, a po porannej Mszy Świętej nabożeństwo.
12. Wyjazd młodzieży na spotkanie na Lednicy w sobotę o godz. 6.00.
13. W przyszłą niedzielę 5 czerwca w godzinach popołudniowych organizujemy spływ kajakowy rzekami Radunią
i Motławą. Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych, całe rodziny. Szczegóły i zapisy u kapłanów.
14. Kolejny Wieczór Chwały
"Droga do uwolnienia"
odbędzie się w naszym
kościele w przyszłą niedzielę
5 czerwca. O godz. 18.30
Msza Święta, a po niej
modlitwa uwielbienia poprowadzona przez specjalną
grupę modlitewno - muzyczną.
15. Planujemy zorganizowanie festynu parafialnego 19
czerwca. Dlatego prosimy
o przynoszenie fantów, które
posłużą do przygotowania loterii.

16. Na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży zebraliśmy do puszek w ubiegłą niedzielę 712 zł.
17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II i V 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

