TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

MATKI KOŚCIOŁA
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 31 marca 2019 roku (nr 152)
Pierwsze czytanie: Joz 5,9a.10-12; Drugie czytanie: 2 Kor 5,17-21; Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32.

NIEZWYKŁE REKOLEKCJE
"Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości" (J10,10)
Wierzysz w Jezusa, ale nie doświadczasz radości i pełni życia?
•
Jesteś w Kościele, ale czujesz się niekochany i niewysłuchany?
•
Pragniesz doświadczyć uzdrawiającej mocy Miłosierdzia Bożego?
•
Masz problem z czystością? Borykasz się z niechcianymi skłonnościami?
•
Nie potrafisz stawiać granic w relacjach? Ktoś cię skrzywdził?
•
Jeśli czujesz że coś jest na rzeczy, to skorzystaj z rekolekcji weekendowych programu Strumieni Życia.
Wejdź na strumieniezycia.pl i dowiedz się więcej w zakładce „O Programach”.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych mija nam
bardzo szybko. Jesteśmy już w połowie oczekiwania,
a dzisiaj mamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Jest
ona nazywana po łacinie "LAETARE", co oznacza
"radować się", a mówiąc inaczej jest to po prostu
niedziela radości. To określenie może wzbudzać
wątpliwości i zdziwienie, bo przecież Wielki Post to
czas pokuty, wyrzeczeń, wsłuchiwania się w smutną
melodię "Gorzkich Żali", czy refleksji nad męką i
śmiercią Pana Jezusa podczas Drogi Krzyżowej. Jest
jeszcze coś, co wywołuje uśmiech na twarzy wiernych
uczestniczących tego dnia we Mszy Świętej. Jak łatwo
się domyślić, chodzi o różany kolor ornatu kapłana,
który może dzisiaj zastąpić wielkopostny fiolet. Tego
ornatu, o niespotykanym w Kościele kolorze, używa
się w roku liturgicznym tylko dwa razy, a mianowicie
podczas czwartej niedzieli Wielkiego Postu "Laetare"
oraz trzeciej niedzieli Adwentu nazywanej „Gaudete" ("Radujcie się").
Ta tradycja wzięła się stąd, że od XVI wieku tego dnia,
określanego również "Niedzielą Róż", w bazylice Św.
Krzyża w Rzymie papież dokonywał poświęcenia
złotej róży, którą później wręczał osobie zasłużonej
Kościołowi. Ludzie tam zebrani obdarowywali się
pierwszymi kwiatami zakwitających róż, które
symbolizują piękno, ale również ból i cierpienie. Czas
Wielkiego Postu można także porównać do kwiatu
róży. Najpierw wyrastają na niej kolce, a dopiero
później piękne pąki. My też zaczynamy od przeżywania czasu pokuty i wyrzeczeń, przechodzimy
przez czas śmierci Pana Jezusa, a później cieszymy się
z Jego Zmartwychwstania.

Nazwa niedzieli "Laetare" pochodzi od pierwszych
słów antyfony na wejście:
"Raduj się, Jerozolimo” ("Laetare, Ierusalem"),
zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się,
wy, którzy byliście smutni, weselcie i nasycajcie
u źródła waszej pociechy". Te słowa zachęty do radości
wydają się być czymś niezwykłym, zwłaszcza że
jesteśmy w połowie Wielkiego Postu. Kościół na nie
odpowiada: można zobaczyć różany kolor ornatu,
a także tego dnia przyozdobić świątynię kwiatami.

Mamy także świadomość, że radość Zmartwychwstania zbliża się wielkimi krokami. Warto na
koniec również wspomnieć, że tradycja związana
z niedzielą "Laetare" widoczna jest już w początkach
chrześcijaństwa. Czas pokuty rozpoczynał się wówczas
w poniedziałek po czwartej niedzieli Wielkiego Postu,
a więc niedziela "Laetare" była ostatnią chwilą radości.
Barbara Majkowska
(na podstawie: liturgia.pl; sanctus.pl; opoka.org.pl)

W siną dal…
Relacja Boga z człowiekiem to sprawa bardzo
skomplikowana. Dlaczego? Nic tak nie komplikuje
życia jak wolność i to, co z niej wynika: decyzje
i wybory. A konfrontacja wolności, która dokonuje się
w spotkaniu między dwiema osobami, to historia na
osobną książkę. Jedno jest pewne: nikt nie daje nam
takiej wolności, jaką daje nam Bóg. Wolność jest tym
większa, im większa jest
miłość. A jeśli Bóg jest
Miłością, jest także Wolnością.
„(...) zabrawszy wszystko,
odjechał w dalekie strony
i tam roztrwonił swoją
własność, żyjąc rozrzutnie”
(Łk 15,13). Możemy odejść
i żyć po swojemu. Tak, to
nasze prawo. Bóg nie
będzie nas trzymał na siłę
w swoim domu. Da nam
nawet kanapki na drogę. Zaopatrzy nas na podróż.
Zatankuje do pełna. Da kieszonkowe. Ale nigdy nie
powie: „Żegnaj!”. Zawsze będzie to: „Do zobaczenia!”. Bo drzwi Jego domu pozostaną dla nas
otwarte. Zawsze.
Gdzie są moje „dalekie strony”, w których szukam
szczęścia? Dokąd uciekam przed Bogiem? W czym się

z Nim nie zgadzam? W czym jestem od Niego „mądrzejszy”? Każdy z nas ma swoje „dalekie strony”.
W każdym z nas jest trochę z marnotrawnego syna.
Czytany dzisiaj fragment Ewangelii to opowieść
o dwóch marnotrawnych synach. Każdy z nich ucieka
przed ojcem. Jeden opuszcza rodzinny dom. Drugi co
prawda zostaje, ale ucieka w głąb siebie, nie ucząc się
od swojego ojca miłosierdzia.
Grzech pokazuje nam, że
choć z początku wydawało
się inaczej, to ostatecznie
lepiej nam przy Bogu.
Grzech drugiego sprawdza
natomiast to, czy przebywając z Ojcem, czegokolwiek się od Niego
nauczyliśmy.
Wielki Post to czas
powrotu do Ojca. Nieważne, jak daleka jest droga. Ważne, by iść w dobrym
kierunku – w stronę domu. „A gdy był jeszcze daleko,
ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował
go” (Łk 15,20).

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ks. Mateusz Tarczyński

Pytania o wiarę
„JEZUS CHRYSTUS POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA
ŚWIĘTEGO, NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY”
117. Kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa?
Nie można przypisywać odpowiedzialności za śmierć
Jezusa wszystkim wówczas żyjącym Żydom
w Jerozolimie, a tym bardziej rozciągać tę odpowiedzialność na innych Żydów w czasie i przestrzeni. Każdy
poszczególny grzesznik, to jest każdy człowiek, jest
w rzeczywistości sprawcą i jakby narzędziem wszystkich
mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel. W większym
jeszcze stopniu winni są ci, przede wszystkim chrześcijanie, którzy nadal popadają w grzechy i znajdują
upodobanie w wadach.
118. Dlaczego śmierć Jezusa należy do Bożego zamysłu
zbawienia?

122. Jakie są skutki ofiary Chrystusa na krzyżu?
Jezus dobrowolnie ofiarował swe życie w ekspiacyjnej ofierze, to jest przez swoje pełne posłuszeństwo aż do śmierci zadośćuczynił Ojcu za nasze
grzechy. Ta miłość aż do końca (por. J 13,1) Syna
Bożego dokonuje pojednania z Bogiem całej
ludzkości. Ofiara paschalna Chrystusa wypełnia
odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i ostateczny, przywraca komunię z Bogiem.
123. Dlaczego Jezus wzywa swoich uczniów do wzięcia
swego krzyża?
Powołując swoich uczniów do „wzięcia swojego krzyża
i naśladowania Go" (por. Mt 16,24), Jezus chce włączyć
do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej
korzystają.

Aby pojednać z sobą wszystkich ludzi upadłych i poddanych śmierci z powodu grzechu, Bóg z życzliwej
miłości posłał swego Syna, aby poniósł śmierć za nasze
grzechy. Zapowiedziana w Starym Testamencie, w szczególności jako wypełnienie proroctwa o ofierze cierpiącego Sługi, odkupieńcza śmierć Jezusa dokonała się
„zgodnie z Pismem".
119. W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego
Ojcu?
Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej
Ojca ożywia całe życie Jezusa. Jego posłaniem jest
„służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45),
aby w ten sposób całą ludzkość pojednać z Bogiem. Jego
cierpienie i śmierć ukazują, jak człowieczeństwo Jezusa
stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej
miłości, która pragnie zbawienia ludzi.
120. Jak wyraziło się podczas Ostatniej Wieczerzy
ofiarowanie Jezusa?
Podczas Ostatniej Wieczerzy, spożywanej z Apostołami,
w przeddzień swej męki, Jezus uprzedził dobrowolne
ofiarowanie swego życia: „To jest Ciało moje, które za
was będzie wydane" (Łk 22,19), „To jest moja krew
Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26,28). Ustanowił w owej chwili
Eucharystię, która będzie „pamiątką" (1 Kor 11,25) Jego
ofiary, a swoich Apostołów jako kapłanów Nowego
Przymierza.
121. Co wydarzyło się podczas agonii w Getsemani?
Mimo przerażenia, które śmierć wywołuje w całkowicie
świętej ludzkiej naturze Tego, który jest „Dawcą życia",
Jezus zgadza się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się
wola Ojca: aby nas zbawić, zgadza się ponieść nasze
grzechy w swoim ciele, „stawszy się posłusznym aż do
śmierci" (Flp 2,8).

124. W jakim stanie było ciało Jezusa, gdy było
w grobie?
Jezus doświadczył prawdziwej śmierci i prawdziwego
złożenia do grobu. Moc Boża zachowała Jego ciało przed
zniszczeniem.
„JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ,
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ"
125. Co oznacza, że Jezus „zstąpił do piekieł”?
Kraina zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci,
nazwana przez Pismo Święte „piekłem" nie należy
utożsamiać go z piekłem potępionych - oznacza los tych
wszystkich zmarłych, zarówno sprawiedliwych, jak
i złych, którzy zmarli przed Chrystusem. Zmarły
Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego Boską
Osobą, dołączył w krainie zmarłych do sprawiedliwych,
którzy czekali na Odkupiciela, aby dostąpić łaski
oglądania Boga. Przez swoją śmierć dla nas zwyciężył
śmierć i diabła, „który dzierżył władzę nad śmiercią” (Hbr 2,14), wyzwolił sprawiedliwych oczekujących
na Zbawiciela i otworzył im bramy nieba.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 1 kwietnia
7.30 + Krystyna Hoppe
18.00 + Jan w 33. rocznicę śmierci; rodzice z obu stron
Wtorek, 2 kwietnia - roczn. śmierci św. Jana Pawła II
7.30 + Józefa Czernicka w 1. rocznicę śmierci
18.00 + Jan Ciemiński - intencja od sąsiadów
Środa, 3 kwietnia
7.30 + Bolesław Chmiel
18.00 + Ryszard i Maria
Czwartek, 4 kwietnia
7.30 - podziękowanie za przewrócenie pracowników do
pracy w Operze Bałtyckiej
18.00 + Jan Ciemiński

Piątek, 5 kwietnia
7.30 - o powrót zwolnionych pracowników do pracy
18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 6 kwietnia
7.30 - w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin
18.00 + Ryszard Dróbka w m-c po pogrzebie
5. Niedziela Wielkiego Postu, 7 kwietnia
8.00 +Janina i Dagmara Harasimowicz oraz +z rodziny
10.00 + Ryszard Ramski oraz rodzice z obu stron
12.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z okazji urodzin,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo szczególnie dla
mamy, w podziękowaniu za jej trud rodzicielski
18.30 - w intencji uzdrowienia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
dzisiaj o godz. 17.30.
2. Katecheza biblijna dla dorosłych i młodzieży w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz
młodzież pracującą na spotkanie modlitewnoformacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę
od 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.

9. Młodzież zapraszamy na wyjazd na Drogę Krzyżową
do Kalwarii Wejherowskiej w piątek o godz. 19.00.
Zapisy u ks. Piotra.
10. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek
o godz. 19.15.
11. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się
do bierzmowania w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 12.00 w kościele.
12. Wieczór Chwały „Droga do uwolnienia” odbędzie
się w naszym kościele w przyszłą niedzielę. Modlitwę
uwielbienia poprzedzi Msza Święta w intencji

5. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego

uzdrowienia duszy i ciała o godz. 18.30.

Sakramentu o godz. 17.00, a o 17.50 nabożeństwo
pierwszoczwartkowe. Okazja do spowiedzi w I czwar-

13. Szkoła Podstawowa nr 69 zatrudni osobę chętną do

tek i I piątek miesiąca od godz. 17.00 oraz przed
poranną Mszą Świętą. W I piątek rano udamy się do

14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III

chorych, a w I sobotę o godz. 7.00 Godzinki, a po

różańcu.

porannej Mszy Świętej Różaniec Fatimski.

Zmarł Arkadiusz Busłowicz, l. 52, zam. przy ul. Reja.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
w czwartek również po Mszy Świętej wieczornej.
Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieżowej wspólnoty „Ucho Igielne”
w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.

sprzątania. Szczegóły u ks. Piotra.
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po

Polećmy go Miłosierdziu Boga…
Informujemy, że przygotowujemy książkową publikację
o naszej parafii z okazji jubileuszu. Zachęcamy
parafian, którzy mają wspomnienia na temat początków

8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz.

jej powstawania, do zgłaszania się do zakrystii lub
przyniesienia spisanych historii na kartce. Mogą to być

17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz.

osobiste refleksje, momenty, które szczególnie utkwiły

18.30 dorosłych oraz młodzież.

w pamięci, czy śmieszne historyjki.
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