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Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc maj:
Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei
dla tego kontynentu.

- narysował Mikołaj, lat 10

1. Dzisiaj o 19.15 spotkanie wspólnoty młodzieżowej Ruch Lednicki. Zapraszamy!
2. W dniach od 7 - 10 czerwca par. św. Antoniego
w Gdańsku Brzeźnie organizuje pielgrzymkę do
Warszawy i na Lubelszczyznę. Koszt wyjazdu 650 zł
od osoby. Program i szczegóły na wywieszonych
plakatach oraz na str. int. par. św. Antoniego. Zapisy
u ks. Adama pod nrem tel.: 660-854-379.
3. Ruch Rodzin Nazareńskich zaprasza rodziny,
osoby samotne, małżeństwa do wzięcia udziału
w letnich rekolekcjach w Wielu na Kaszubach w terminie 17-24 sierpnia. Koszt 485 zł od osoby.
Więcej informacji na plakatach.

Rok liturgiczny C/I

4. Zachęcamy do udziału w X Marszu dla Życia i Ro-

dziny. Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku 9 czerwca br. Zakończy się jubileuszowym koncertem
zespołu TGD oraz Armia Dzieci. Zapraszamy!
5. Zapraszamy do zaangażowania się w życie dusz-

pasterskie naszej parafii. Spotkania grup duszpasterskich odbywają się wg. ustalonego harmonogramu dostępnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz do

zabrania naszego Tygodnika Parafialnego.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Z EWANGRLII WEDŁUG ŚW. JANA
KOMENTARZ:

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że
wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode
Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".

Dzięki prawdziwej miłości jesteśmy w stanie zrobić
wiele dla drugiego człowieka, najczęściej dotyczy to
najbliższych nam osób. Chrystus poucza nas, że prawdziwa
miłość wobec Niego powinna objawiać się w słuchaniu
Jego nauki, ale nie tylko. Przede wszystkim w przyjęciu
i życiu według zasad jakie nam przekazuje. Te zasady
powiązane są z miłością Jezusa do człowieka i odwrotnie.
Być Jego uczniem to nie tylko skrupulatnie przestrzegać
prawa, ale przede wszystkim zakorzeniać je głęboko w Nauczycielu i Jego miłości. To jest właśnie nowość, którą
daje nam Chrystus.
Jezus jest jedyną słuszną drogą do poznania Boga
Ojca. Przestrzeganie Jego nauki, życie według niej w oparciu o miłość świadczy o tym, że znalazłem się na dobrej
drodze, która prowadzi do Ojca.
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KOCHAMY TYLKO TO, CO SAMI ZNAMY,
- czyli kilka słów o czytaniu Ewangelii
–

Jak można to robić praktycznie?

Po co czytać Ewangelię?
Za św. Janem Ewangelistą powtarzamy, że
Jezus jest „Drogą, prawdą i życiem”, mówi się, kto
zna Chrystusa, ten zna sens swojego życia i wszystkich rzeczy. Żeby poznać Tę drogę, Tę prawdę i To
życie potrzebujemy poznawać życie Jezusa
Chrystusa, a sposobem poznania Jego życia jest
lektura Ewangelii.
Wielu z nas ma tzw. ogólne wyobrażenie o życiu Jezusa Chrystusa opisanym w Ewangelii,
tymczasem - aby być tą Drogą, tą Prawdą i tym
Życiem, czyli ipse Christus, "trzeba się w Nim
przeglądać" jak uczył św. Josemaria Escriva de
Balaguer. Kiedy kochamy jakąś osobę - chcemy
wiedzieć o tej osobie jak najwięcej - poznać jej
charakter, biografię, inne szczegóły, chcemy być jak
ten, kogo kochamy. W podobny sposób dobrze jest
myśleć o naszej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście
łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Na szczęście
przed nami, w historii Kościoła byli już tacy, którzy
z takim problemem się mierzyli, wśród nich święci,
to oni zostawili nam wiele praktycznych wskazówek.

Pierwsza sprawa to systematyczność - np.
codzienna kilkuminutowa lektura Ewangelii, druga
nastawienie (czytanie z wiarą) - lektura Pisma
świętego nie jest zwykłą lekturą, jak mówi
konstytucja "Dei Verbum" (Sobór Watykański II) "w księgach świętych Ojciec, (…) spotyka się ze
swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę", po
trzecie sposób zaangażowania, uczestniczenie "w
treści" np. jakby się było kolejną postacią
uczestniczącą w opisywanych wydarzeniach.
Spróbować wyobrazić sobie, że jest się Marią,
Martą, Józefem czy Natanaelem… Zadać sobie
pytanie, jak ja postąpiłbym w konkretnej sytuacji –
czy byłabym jak Maria, czy raczej jak Marta?
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ER: Do kogo spotkanie to jest adresowane?
KR: Tak naprawdę do każdego, kto pragnie umocnić
swoją wiarę, kto poszukuje Boga w swoim życiu, kto
chce przeżyć coś wspaniałego. Na polach lednickich
są obecni ludzi w różnym wieku: kapłani, siostry
zakonne, świeccy. Jednak przeważającą część stanowi
młodzież...
ER: Mógłbyś po krótce opowiedzieć jak to wydarzenie przebiega?
KR: Lednica to stały program wydarzeń. Konferencje
osób duchownych i nie tylko, spowiedź, adoracja
indywidualna i w ciszy, śpiew, taniec, Msza Święta,
adoracja zbiorowa, uwielbienie i akt wyboru Chrystusa oraz symboliczne przejście przez „bramę rybę.”
ER: Bramę rybę?
KR: Tak. Brama ryba to rzeźba w formie bramy,
znajdująca się na Polach Lednickich. Ma kształt ryby
– z języka greckiego Ichthys, symbolu Jezusa
Chrystusa. Brama została wybudowana z inicjatywy
o. Góry. Dojście do bramy stanowi Droga Trzeciego
Tysiąclecia, która symbolizuje drogę, jaką trzeba
przejść, aby dojść do Chrystusa. Przejście pod bramą
jest integralną częścią spotkań Lednickich
ER: Ile czasu trwa to wydarzenie?
KR: Tegoroczne spotkanie rozpocznie się modlitwą
Anioł Pański o godzinie 12.00, natomiast zakończy się
o 24.00 przejściem przez bramę rybę.

ER: Czy jakieś szczególne wrażenia, doświadczenia
miałeś na takim spotkaniu? Coś co pozostało w Twojej pamięci?
KR: W mojej pamięci szczególnie zapisała się modlitwa wstawiennicza, która była niesamowitym przeżyciem. Polecam każdemu kto zamierza się tam wybrać.
ER: Czy polecałbyś Lednicę młodym ludziom i dlaczego?
KR: Spotkanie młodych na Polach Lednickich polecam
każdemu młodemu chrześcijaninowi. Jest to jedna z
niewielu okazji żeby doświadczyć młodego i
charyzmatycznego Kościoła, oraz spotkać Boga i
odnowić z nim osobistą relację.
Konrad i Ewa Rola

Plan tegorocznego spotkania Młodych na Polach
Lednickich
12:00 Anioł Pański
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Oficjalne rozpoczęcie XXII Spotkania Młodych
LEDNICA 2000

Rozważanie Pisma świętego
Słowo Boże jest "żywe i skuteczne", zawsze
aktualne, wyraźnie zwrócone do każdej osoby. Nie
trudno przywołać sceny z Ewangelii, które dzieją
się tu i teraz – dziś także potrzebny jest zaczyn do
ciasta, dziś pasterz poszukuje zaginionej owcy,
a syn marnotrawny wraca do ojca.
Ciąg dalszy na następnej stronie...
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Część I: JESTEM – Opowiem ci o spowiedzi
Część II: JESTEM – Opowiem ci o Eucharystii
20:00 Eucharystia
Godzina Jana Pawła II: Ojciec naszej wolności
Część III: JESTEM – Opowiem ci o Miłości
23:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu
23:45 Wybór Chrystusa
24:00 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia
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NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE
- obietnice Jezusa

Pan Jezus obrał sobie Małgorzatę Alacoque, cichą, skromną dziewczynę z Lautecourd z Francji na
propagatorkę pierwszopiątkowego orędzia i czcicielkę Bożego Serca.

W zakonie otrzymała łaskę objawień i przekazane jej zostało orędzie Pana Jezusa. Dotyczyło
rozpowszechniania czci Najświętszego Serca Jezusa
oraz
obietnic
pierwszopiątkowych.
Pomimo
napotykanych trudności wytrwale i niezłomnie
wypełniała Boże posłannictwo. Dzięki niej szerzył się kult
Bożego Serca, a w 1686 roku rozpoczęła się budowa
kaplicy Najświętszego Serca Jezusa.

W
czerwcu
1690
roku
Małgorzata
przepowiedziała swoją bliską śmierć. Nikt w to nie
uwierzył, gdyż miała dopiero 43 lata i była w pełni
zdrowia. W październiku zachorowała, mimo że choroba
nie wyglądała na groźną, zakonnica wiedziała, że
odchodzi do Pana. Przyjęła 16 października wiatyk
( Komunię świętą dla chorych) i następnego dnia zmarła.

Małgorzata (1647-1690) już od najmłodszych lat
pragnęła zostać zakonnicą. Po śmierci ojca w wieku 8
lat trafiła do klarysek w Charolles, jako pensjonarka.
Tam przygotowywała się i przystąpiła do I Komunii
świętej. W wieku 11 lat złożona ciężką chorobą
reumatyczną spędziła 4 lata przykuta do łóżka. To
wtedy ślubowała Matce Bożej, że zostanie zakonnicą
w zakonie poświęconym Maryi. Matka Boża uzdrowiła ją i Małgorzata wróciła do pełnych sił sprzed
choroby.
Zanim została zakonnicą mieszkała przez jakiś
czas wraz z matką i rodzeństwem u rodziców zmarłego ojca. Dla niej był to czas wielu upokorzeń i niezrozumienia, szczególnie ze strony dziadków i wujostwa. Jednak głęboka wiara i determinacja
sprawiły, że w wieku 24 lat wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Nawiedzenia ( wizytek) w Paray-le- Monial i 6
września 1672 roku przyjęła śluby zakonne.
Strona 4

Po śmierci jej dzieło było kontynuowane: w 1765
roku papież Klemens XIII zezwolił na odprawianie
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa w Polsce, a w
1856 roku papież Pius IX wyraził zgodę na kult
Najświętszego Serca Jezusa na całym świecie.
Siostra Małgorzata Maria została kanonizowana
13 maja 1820 roku przez papieża Benedykta XV i nazywana jest od tej pory Świętą od Serca
Jezusowego.

Obietnice Pana Jezusa przekazane świętej Małgorzacie dla tych, którzy przyjmą
Komunię Świętą w 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca:
1.

Wszystkim udzielę łaski, której im potrzeba w ich stanie.

2.

Przyniosę pokój im rodzinom.

3.

Pocieszę ich w cierpieniu.

4.

Będę ich pewnym schronieniem podczas ich życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

5.

Rozleję obfite łaski na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6.

Grzesznicy znajdą w moim sercu źródło i niewyczerpane morze miłosierdzia.

7.

Oziębłe dusze zapłoną gorliwością.

8.

Gorliwe dusze uczynią szybkie postępy w doskonałości.

9.

Błogosławić będę domom, w których obraz mego Serca wystawiony i czczony będzie.

10.

Udzielę kapłanom daru poruszania najzatwardzialszych serc.

11.

Imiona tych, którzy nabożeństwo to rozszerzają, wypisane są w mym Sercu i nigdy z niego

wymazane nie będą.
12.

Wszechmocna ma miłość udzieli wszystkim, którzy przez dziewięć po sobie następujących

miesięcy w pierwszy piątek przyjmą Komunię świętą, daru prawdziwego żalu w godzinę śmierci- tak,
że nie umrą w mojej niełasce, ale przyjmą Sakramenty święte i w ostatniej godzinie bezpiecznie
znajdą schronienie w mym Sercu.
Dokończenie na stronie 6
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Aby uzyskać powyższe łaski, musi być spełniony najważniejszy warunek.

Na naszej parafialnej stronie internetowej został
on opisany. Warto go tutaj przypomnieć i zacytować:
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Konrad Rola: Jedni powiedzą, że Lednica to
miejsce, inni zaś, że to atmosfera pełna Ducha
Świętego i ludzie którzy tam przyjeżdżają. Spotkanie
młodych w Lednicy to przede wszystkim osobiste
spotkanie z Jezusem w drugim człowieku w sakramencie pokuty, adoracji Najświętszego Sakramentu,
Strona 6

a przede wszystkim w Eucharystii. W tym roku to już
23. spotkanie pod bramą rybą. Swój początek ma
właśnie 23 lata temu, kiedy o. Jan W. Góra OP miał
sen w którym zobaczył tysiące młodych ludzi pod
wielką rybą. Zarówno ówczesny prowincjał zakonu
Dominikanów jak i biskup poznański skierowali
o. Jana do papieża Jana Pawła II. Kiedy opowiedział
o swojej inicjatywie i śnie, Ojciec Święty powiedział
tylko: "Janie, to co ty tu jeszcze robisz?" I tak się
wszystko zaczęło…
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Drodzy bracia i siostry, to orędzie jest skierowane
zarówno do każdej osoby, jak i do świata.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem
nowego życia dla każdego mężczyzny i każdej
kobiety, ponieważ prawdziwa odnowa zawsze
zaczyna się od serca, od sumienia. Ale Wielkanoc
jest także początkiem nowego świata, wyzwolonego
z niewoli grzechu i śmierci: świata ostatecznie
otwartego na królestwo Boże, królestwo miłości,
pokoju i braterstwa.

Dokończenie ze strony 2

„W zeszłym roku odkrywaliśmy jak cenni jesteśmy w oczach Boga, uczyliśmy się
przyjmować jego miłość mówiąc Jestem. Jednak jak łatwo jest zapomnieć o tej miłości,
zagłuszyć ją codziennymi sprawami. Dlatego w tym roku zamilkniemy i wsłuchamy się w to
co Bóg ma nam do powiedzenia. Chce nam powiedzieć bardzo prostą rzecz o której często
zapominamy, usłyszymy ją w tegorocznym haśle: Wiesz, że Cię kocham.”

Ewa Rola: Lednica to właściwie nazwa jeziora
znajdującego się w województwie wielkopolskim.
Mało kto o tym wie, ponieważ nazwa Lednica
kojarzy się większości z największą chrześcijańską
imprezą młodzieżową w Polsce…

Tygodnik Parafialny

Z Wielkanocnego orędzia Papieża Franciszka

„Nie sama spowiedź konkretnie w Pierwszy
Piątek Miesiąca jest celem tego nabożeństwa, ale
przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź
może być w każdy inny dzień, stanowiąc
przygotowanie do przyjęcia Chrystusa, i trzeba
powiedzieć jeszcze coś - nie jest Pierwszym
Piątkiem Miesiąca spowiedź, nawet podpis na karteczce i do domu bez udziału we Mszy św. i przyjęciu Komunii św. Niestety tak robią dzieci, często
też dorośli - można to zaobserwować w każdym
kościele. Trzeba położyć akcent na przyjęcie Komunii św., a spowiedź pokazać jako środek do godnego przyjęcia Chrystusa, a nie cel sam w sobie.”
Maria Rusiecka

LEDNICA

Już nie długo 1. czerwca, odbędzie się kolejne
XXIII spotkanie Młodych w Lednicy. Tegoroczne
hasło, które towarzyszyć będzie młodzieży nie tylko
z Polski, ale także i z Europy, brzmi: „Wiesz, że Cię
kocham.” W związku ze zbliżającym się kolejnym
spotkaniem Młodych w Lednicy, postanowiłam
zadać kilka istotnych pytań mojemu najstarszemu
synowi Konradowi, który brał kilkakrotnie udział
w tym największym spotkaniu młodzieży w Polsce.
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Dobra znajomość Ewangelii, to dobra znajomość
Chrystusa, dająca całkowite w Niego zanurzenie – nie
wystarczy bowiem tylko myśleć o Panu Jezusie czy
wyobrażać sobie sceny, ale trzeba w nie całkowicie
wejść – stać się ich uczestnikiem. Dzięki lekturze
Ewangelii możemy być tak blisko Jezusa, jak Najświętsza Maryja Panna, czy apostołowie. Każdy z nas
wezwany jest do apostolstwa, a żeby innych
zaprowadzić do Pana, potrzebujemy znać Ewangelię
i kontemplować miłość Chrystusa.

Dopiero dobra znajomość słowa Bożego daje nam
możliwość zorientowania się czy jesteśmy na dobrej
Drodze i jakim Życiem żyjemy, daje nam właściwy
punkt odniesienia.
Wspomniany św. Josemaria Escriva de Balaguer,
święty od codzienności, przekazuje nam
następującą radę: „Oby Twoja postawa i rozmowy
były takie, ażeby wszyscy widząc i słuchając ciebie
mogli powiedzieć: Ten człowiek czyta życie Jezusa
Chrystusa”.
Katarzyna Tamowicz

ER: Ile razy brałeś udział w tym niezwykłym spotkaniu? Pamiętasz, kiedy pojechałeś tam pierwszy
raz?
KR: Na spotkaniu Młodych w Lednicy byłem trzy
razy, pierwszy raz w wieku 14 lat. Za każdym razem
było to niesamowite przeżycie, wracałem pełen
radości. Mimo, że wracałem zmęczony, to szczęśliwy,
ponieważ przeżyłem coś niesamowitego…
Dokończenie na stronie 7
Strona 3

