



  


Za co lubimy Różaniec? Chociaż długi, chociaż nudny, 
chociaż trudny. 
Za bliskość wielkiej Tajemnicy i prostotę. 
Za obecność Matki Bożej. 
Za bliskość Boga. 
Za refleksje nad sensem życia i śmierci.  
Że uczy świętej wiary.  
Że uczy cierpliwości, aż do „świętej cierpliwości”. 
Że nas uspokaja, wycisza. 
Że oczyszcza nasze skołatane myśli. 
Że dodaje odwagi. 
Że wzmacnia duchowo… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Tak, lista wdzięczności jest długa; ba – nieskończona! 
Nieskończenie wiele zawdzięczamy Matce Bożej, 
naszej cierpliwej Przewodniczce, Opiekunce, troskli-
wej Mamie. 
Modlitwa Matki Bożej ma 
być nie tylko grosikiem, 
który ciułamy sobie   
na czarna godzinę, 
Na chwilę odejścia z tego 
świata,  
ale ma być grosikiem,  
o który prosimy teraz,  
na każdą chwilę.  
Właśnie teraz, żeby wciąż umierało w nas to, co jest 
egoistyczne, zmysłowe, nieszczere, małoduszne, smutne 
(ks. Jan Twardowski) 
       Teresa Andrzejak 

Różańcowa lista wdzięczności 

TYGODNIK PARAFII  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  

MATKI KOŚCIOŁA  

     NIEDZIELA, 29 września 2019 roku (nr 167) 
Pierwsze czytanie Am 6,1.4-7; drugie czytanie: 1 Tm 6,11-16; Ewangelia: Łk 16,19-31.


W 1917 roku Maryja w Fatimie wypowiedziała swoje 
życzenie: „Chciałabym, abyście każdego dnia 
odmawiali różaniec”. A wcześniej w naszym polskim 
Gietrzwałdzie (1877), kiedy dziewczynki, 
którym Maryja się objawiała, zapytały Ją, czego 
pragnie, usłyszały: „Życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiały różaniec”.  
To życzenie Maryja nieustannie kieruje również 
do każdego z nas – dlatego w rocznicę akcji 
„Różaniec do granic” zapraszamy do wspólnej 
codziennej modlitwy dziesiątką różańca. 
Rozpoczynamy 7 października 2019, w święto 
Matki Bożej Różańcowej. 

Zakończymy 8 grudnia 2019 w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Poprzez różaniec będziemy zawierzać Maryi nasze 

miasta i wsie i prosić, aby to Ona, wstawiając się 
u Boga, wypraszała błogosławieństwo dla naszych 
miejscowości. Wierzymy, że poprzez modlitwę 
różańcową Bóg udzieli nam wielu łask.  
A może będzie to początek Twojej przygody z cu-
downą modlitwą, w której pozwolisz Maryi 
prowadzić się za rękę w codziennym rozważaniu 
historii zbawienia w tajemnicach różańca 
świętego?

Zapraszamy na modlitwę różańcową do naszego kościoła w tygodniu o 17.30,  
a w niedziele o 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o 17.00.



SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA  
250. Jak dzielą się sakramenty Kościoła? 
Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia); 
sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenie cho-
rych); sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych 
(sakrament święceń i małżeństwo). Obejmują one naj-
ważniejsze momenty życia chrześcijanina. Wszystkie 
sakramenty są skierowane na Eucharystię „jak do swego 
celu” (św. Tomasz).  

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO  

251. W jaki sposób dokonuje się wtajemniczenie chrze-
ścijańskie? 
Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez 
sakramenty, które kładą fundamenty życia chrześcijań-
skiego: wierni odrodzeni przez chrzest, zostają 
umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eu-
charystii otrzymują pokarm życia wiecznego.  

SAKRAMENT CHRZTU  
252. Jak jest nazywany pierwszy sakrament wtajem-
niczenia?  
Jest przede wszystkim nazywany chrztem ze względu na 
główny obrzęd, przez który jest sprawowany: chrzcić 
oznacza „zanurzać" w wodzie. Kto jest ochrzczony, 
zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje 
przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworze-
nie” (2 Kor 5,17). Określany jest także jako „obmycie 
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym"(Tt 3,5) 
i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem 
światłości (Ef 5,8).  
253. Jak zapowiadany był chrzest w Starym Przymierzu? 
W Starym Przymierzu znajdują się różne zapowiedzi 
chrztu: woda, źródło życia i śmierci; arka Noego, która 
ratuje przez wodę; przejście przez Morze Czerwone, 
które wyzwala Izrael z niewoli egipskiej; przejście przez 
Jordan, które wprowadza Izraela do Ziemi Obiecanej, 
będącej obrazem życia wiecznego.  
254. Kto wypełnił te zapowiedzi? 
Jezus Chrystus, który swoje życie publiczne rozpoczął od 
przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela; krew 
i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżo-
wanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii; po 
swoim zmartwychwstaniu Jezus daje Apostołom taki 
nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego" (Mt 28,19-20).  
255. Od kiedy i komu Kościół udziela chrztu? 
Kościół celebruje chrzest od dnia Pięćdziesiątnicy; 
udziela go tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.  
256. W czym wyraża się istotny obrzęd chrztu?  

Istotny obrzęd tego sakramentu polega na polaniu głowy 
kandydata wodą lub zanurzeniu go w wodzie z równo-
czesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego.  
257. Kto może przyjąć chrzest? 
Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze 
nie ochrzczony.  
258. Dlaczego Kościół chrzci dzieci? 
Dzieci, rodząc się ze skażoną grzechem pierworodnym 
naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby 
zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do 
Królestwa wolności dzieci Bożych.  
259. Czego żąda się od każdego przyjmującego chrzest? 
Od każdego przyjmującego chrzest żąda się wyznania 
wiary, wypowiedzianego osobiście w przypadku osoby 
dorosłej, lub przez rodziców i Kościół w przypadku 
dziecka. Rodzice chrzestni i cała wspólnota kościelna 
również ponoszą częściowo odpowiedzialność za przy-
gotowanie do chrztu (katechumenat), jak i za rozwój 
wiary i zachowanie łaski otrzymanej na chrzcie.  
260. Kto może chrzcić? 
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, 
a w Kościele łacińskim także diakon. W razie 
konieczności może ochrzcić każda osoba, pod warun-
kiem że chce uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. 
Polewa wodą głowę kandydata i wymawia trynitarną 
formułę chrzcielną: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”.  

261. Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?  
Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym 
była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość 
proszenia o ten sakrament.  
262. Czy można być zbawionym bez chrztu? 
Ponieważ Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich, 
mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu, ci, 
którzy ponoszą śmierć z powodu wiary (chrzest krwi), 
katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem 
łaski, nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają 
Boga i starają się pełnić Jego wolę (chrzest pragnienia). 
Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół w swojej 
liturgii może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu.  

Pytania o wiarę



POLSKA POD KRZYŻEM 

14 września, z okazji święta Podwyższenia Krzyża, na 
lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem, mogliśmy 
przeżyć przepiękne wydarzenie jakim była „Polska 
pod krzyżem”. 

Tego dnia skupialiśmy się na tajemnicy krzyża – tego, 
dzięki któremu jesteśmy zbawieni oraz tego naszego, 
którego często nie zauważamy na co dzień 
Aby całe wydarzenie mogło przebiec zgodnie z pla-
nem, potrzebna była duża liczba wolontariuszy 
zaangażowanych w sprzedaż ciepłych napoi ( a były 
one potrzebne i to nawet bardzo). Zaangażowani zo-
stali również miejscowi policjanci, którzy troszczyli się 
o bezpieczne przejście pielgrzymów z przystanku auto-
busowego na miejsce spotkania. Pomimo kilku 
niedogodnień, jakim był np. słaby zasięg, który powo-
dował utrudnienia w połączeniach między telebimami, 

całe spotkanie odbyło się w niezwykłym skupieniu 
wśród serdeczności i wdzięczności zebranych osób. 
Program spotkania był bardzo bogaty i trwał do 
godziny trzeciej w nocy. Pomimo dużego wiatru 
i zimna wiele osób przybyło na całonocne czuwanie. 
Odmówiliśmy wspólnie różaniec, koronkę do Bożego 
miłosierdzia, wysłuchaliśmy wielu wspaniałych 
konferencji m.in. Lecha Dokowicza i ks. Dolindo 
Ruotolo oraz pięknego świadectwa Joanny Bątkiewicz-
Brożek. Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem 
relikwii Krzyża Świętego, przeciągnęła się prawie 
o całą godzinę, co bardzo mnie zaskoczyło. To było 
piękne przeżycie, spędzić prawie trzy godziny na 
Eucharystii w tak nietypowym miejscu, jakim jest 
lotnisko. Jednak obrazem, który najbardziej utkwił mi 
w pamięci są księża rozdający Eucharystię i chodzący 
pośród ludzi w sektorach. W ich oczach było widać 
zapał i zatroskanie, aby nikt nie został pominięty. 
Podczas spotkania, to właśnie za nich się modliliśmy – 
za kapłanów, ponieważ ważne jest aby pamiętać o nich 
i o ich posłudze. 
 Zachęcam do wejścia na naszą stronę 
www.matkakosciolagd.pl i do przeżycia drogi 
krzyżowej z włocławskiego czuwania. 

Kasia Kupiec

We wtorek, 1 października przypada wspomnienie 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zwanej także Małą 
Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej 
Wielką) albo Teresą z Lisieux. Święta ta urodziła się 
w Normandii na północy Francji w nocy z 2 na 3 
stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. 
Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem 
dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci 
matki obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję 
Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec 
przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do 
Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała 
u sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim 
opactwie miały także szkołę z internatem dla 
dziewcząt. 
25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła 
na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak 
sama wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. 
W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. 
Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z ra-
dością: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”. W tym 
samym roku otrzymała sakrament bierzmowania. 
Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama 
wyznała, uleczenie z tej duchowej choroby zawdzięczała 

swoim trzem siostrom i bratu, którzy zmarli w latach 
niemowlęcych. W pamiętniku zapisała, że w czasie 
pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła „całkowite 
nawrócenie”. Postanowiła zupełnie zapomnieć o sobie, 
a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła 
odczuwać gorycz i wstręt do przyjemności i ponęt 
ziemskich. Ogarnęła ją tęsknota za modlitwą, rozmową 

z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej wielka droga ku 
świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat. 
Rok później skazano na śmierć głośnego bandytę, 
który był postrachem całej okolicy, Pranziniego. 
Teresa dowiedziała się z gazet, że zbrodniarz ani 
myśli pojednać się z Panem Bogiem. Postanowiła 
zdobyć jego duszę dla Jezusa. Zaczęła się 
serdecznie modlić o jego nawrócenie. Ofiarowała 
też w jego intencji specjalne pokuty i umar-
twienia. Wołała: „Jestem pewna, Boże, że prze-

baczysz temu biednemu człowiekowi (...). Oto mój pier-
wszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał 
jakiś znak skruchy”. Nadszedł czas egzekucji, lecz 
bandyta nawet wtedy odrzucił kapłana. A jednak ku 
zdziwieniu wszystkich, kiedy miał podstawić głowę pod 
gilotynę, nagle zwrócił się do kapłana, poprosił o krzyż 
i zaczął go całować. Na wiadomość o tym Teresa 

Święta Teresa z Lisieux - cz. 1

http://www.matkakosciolagd.pl
http://www.matkakosciolagd.pl


1. We wtorek rozpoczniemy nabożeństwa 
różańcowe. Odbywać się będą codziennie pół 
godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Różaniec 
dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00. 

2. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza na adorację 
Najświętszego Sakramentu we wtorek o go-
dzinie 19.00 w kościele. 

3. W I czwartek i I piątek miesiąca okazja do 
spowiedzi przed poranną oraz pół godziny przed 
wieczorną Mszą Świętą. W I czwartek Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy 
Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami 
o godz. 19.15. W I piątek rano udamy się 
z posługą sakramentalną do naszych chorych.  

4. Mszę Świętą wieczorną oraz adorację 
w czwartek poprowadzi wspólnota młodzieżowa 
„Ucho Igielne”. Zapraszamy szczególnie stu-
dentów, rozpoczynających rok akademicki, na tę 
Mszę Świętą, na której będziemy się za nich 
modlić. 

5. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 
7.00, Msza Święta o godz. 7.30, a po niej 
różaniec fatimski.  

6. Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy 
i ciała oraz Wieczór Chwały „Droga do uwol-
nienia” odbędą się w naszym kościele w przyszłą 
niedzielę. Msza Święta o godz. 18.30, a po niej 
modlitwa uwielbienia. Przychodźmy z naszymi 
chorobami, cierpieniami, by Pan Bóg mógł nas 
uzdrawiać, uwalniać i napełniać Swoim Duchem. 

7. W kościele został wyłożony nowy numer 
gazety „Dobre Nowiny”. Celem tego miesięczni-
ka jest ewangelizowanie, dlatego można wziąć 
kilka egzemplarzy, by rozdać innym. Do skrzynki 
przy gazetach proszę wrzucić dobrowolną ofiarę 
za to czasopismo, którą przekażemy redakcji, by 
mogły ukazywać się kolejne numery. 

8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV 
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę 
ok. godz. 8.45.

Poniedziałek, 30 września - św. Hieronima 
  7.30 + Jan Ciemiński 
18.00 + Antoni, rodzice z obu stron 
Wtorek, 1 października - św. Teresy 
  7.30 + Helena w 1. rocznicę śmierci 
18.00 + Jan Ciemiński 
Środa, 2 października - św. Aniołów Stróżów 
  7.30 + Jan Ciemiński 
18.00 + Regina Lichorad - intencja od sąsiadów 
Czwartek, 3 października 
  7.30 + rodzice Maria i Franciszek oraz brat Roman 
18.00 + Jan Ciemiński 

Piątek, 4 października - św. Franciszka 
  7.30 + Jan Ciemiński 
18.00 + członkowie Żywego Różańca 
Sobota, 5 października - św. Siostry Faustyny 
 7.30 - w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin 
18.00 + Jan Ciemiński - Msza Święta gregoriańska  
Niedziela, 6 października 
  8.00 + Stanisław i Wanda, + z rodziny Drzewieckich 
10.00 + Jan Ciemiński 
12.00 - Dominika i Karol w 1. roczn. sakr. małżeństwa 
18.30 - w intencji uzdrowienia 

INTENCJE MSZALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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 


zawołała szczęśliwa: "To mój pierwszy syn!” 
Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy 
Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, 
widząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła 
Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma ona tak 
trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak 
nie dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do 
miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem 
kościelnym, które nie zezwala w tak młodym wieku 

wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna 
nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII 
obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa 
(1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: 
"Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego 
jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym ro-
ku życia". Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku… 

Ciąg dalszy za tydzień. 
Źródło: www.brewiarz.pl


