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Poznaj śpiew i duchowość monastyczną
Sióstr
Norbertanek
Gdybyśmy
mogli
przenieść się w czasie i
znaleźć się w naszym
kościele kilkaset lat
temu,
usłyszelibyśmy
śpiew modlących się
Sióstr
Norbertanek,
które
przez
wieki,
siedem razy w ciągu doby siadały w stallach na chórze i śpiewały po
łacinie psalmy, kantyki i hymny przypisane na określone godziny
kanoniczne, sprawując w ten sposób officium divinum- służbę Bożą
czyli liturgię godzin, sięgającą czasów starożytnych wspólną modlitwę
kościoła. Przez stulecia nieustannej modlitwy w drewnianych podłogach
stalli powstały zagłębienia w miejscach, gdzie siostry stały. Ten
wzruszający ślad ich gorliwej modlitwy jest jednym z wielu, jaki po nich
pozostał. Całe przepiękne i unikatowe wyposażenie kościoła, które

dzięki staraniom kolejnych księżny proboszczów nabiera blasku, jest
spuścizną po norbertankach, wyrazem ich troski o piękno domu Bożego.
Jednakże żadne wysiłki konserwatorskie nie wskrzeszą ducha modlitwy
sióstr, nie ożywią milczących od niemal dwustu lat stalli. Aby przestrzeń
naszego pięknego kościoła na powrót wypełnił śpiew sióstr norbertanek
musi znaleźć się grupa osób, która podejmie trud poznania tego śpiewu.
A nie jest to zadanie łatwe, gdyż powrócić trzeba do chorału
gregoriańskiego i łaciny, które przez wieki tworzyły liturgię zachodniego
chrześcijaństwa, a współczesnemu człowiekowi są często nieznane.
Jednak wysiłek włożony w to szlachetne zajęcie z pewnością zostanie
nagrodzony, otworzy bowiem przed podejmującą go osobą skarbnicę
duchowych skarbów Kościoła.
Właśnie teraz powstała ku temu niezwykła i niepowtarzalna
okazja. Pod kierunkiem Roberta Pożarskiego, jednego z największych w
Polsce znawców i wykonawców
chorału gregoriańskiego oraz
przy udziale Scholea Gregoriana
Gedanensis – gdańskiego zespołu
od trzech lat wykonującego
chorał gregoriański, prowadzone
są w naszej parafii warsztaty,
których celem jest przygotowanie
i zaśpiewanie w dniu 15 sierpnia
br. nieszporów i komplety
pochodzących z należącego do żukowskiego klasztoru Antyfonarza,
przechowywanego obecnie w Diecezjalnej Bibliotece w Pelplinie.
Wszystkie panie i dziewczęta obdarzone głosem i słuchem muzycznym
gorąco zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu, które umożliwi
poznanie monastycznej duchowości norbertańskiej oraz podstaw śpiewu
chorału gregoriańskiego, a przede wszystkim celebrowanie święta
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w formie przez wieki
praktykowanej w żukowskim klasztorze - Niech moja modlitwa jak
kadzidło się wznosi przed Tobą (Ps. 141).
Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 21 kwietnia w
godzinach 10:00 – 13:00. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli
Ania Olewniczak tel. 607092952 e-mail:ania@choral.gda.pl

Słowo Boże na Niedzielę
J 24,35-48.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało
w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o
tym, 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 zmieszani i
dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie
się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy
tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z
radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:
"Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej
ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie
znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z
wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście
świadkami tego".
„Zmartwychwstanie
Chrystusa
jest
zapowiedzią
naszego
zmartwychwstania. Ono dokonuje się już teraz, przez dar nowego życia,
dzięki któremu grzech już nie panuje nad nami. A jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca. Niestety wielu chrześcijan nie
potrafi przyjąć łask wysłużonych przez Pana. Żyją przygnieceni ciągłym
poczuciem grzechu i winy wobec Boga, pozbawieni prawdziwej wolności
dzieci Bożych, radości z odkupienia. A przecież Chrystus
zmartwychwstał, aby to stało się udziałem nas wszystkich.”(za Oremus)
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wszystkich
parafian
i
gości
nawiedzających naszą wspólnotę.
W dniach 23-26 kwietnia 2018 odbywać się będzie w naszej parafii
kurs ostatni przed wakacjami przedmałżeński. Spotkania odbywać
się będą codziennie o godz. 19.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy.
Spotkania duszpasterskie:
 zbiórka ministrantów, we wtorek po Mszy Świętej wieczornej.
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek i czwartek
 kandydaci do bierzmowania klas III przez najbliższe dwa tygodnia
mają spotkania w małych grupach z animatorami
 spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w
kościele
 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele.
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 na Eucharystii
potem wspólne w domu parafialnym.
 schola i ODB w sobotę w normalnym terminie
Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży są w
zakrystii.
Na oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę:
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/zapisy/
Polecamy prasą katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, nowy
numer Miłujcie się i Biuletyn Parafialny.
Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego
tygodnia.
Szczęść Boże.
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Intencje Mszalne

18:00

1. †Władysław Grucza (od uczestników pogrzebu).
2. W int. Ojczyzny, Ojca Św., Radia Maryja.
†Franciszek Lis i ††Rodzice z obojga stron.
1. †Maria Drywa (15 greg.).
2. †Andrzej Malc w 4 r. śm.
††Jan i Franciszek Litwic, ††Zbigniew i Michał Treder.
O Boże bł. dla Dzieci i Wnuków.
1. †Maria Drywa (16 greg.).
2. †Krystyna Ojowska w r. urodzin, †Sebastian, ††Dusze w
czyśćcu cierpiące.
†Syn Rafał Karcz, †Brat Marek Laszkowski.
1. †Maria Drywa (17 greg.).
2. O uzdrowienie duchowe dla Witolda.
1. †Andrzej Kitowski w 10 r. śm.
2. Dziękczynna w r. ślubu Jadwigi i Ireneusza.
††Rodzice: Gertruda i Józef Berman, ††Rodzeństwo Eleonora,
Bogumiła, Edmund, Stanisław.
†Rozalia i Józef Bach.
1. †Maria Drywa (18 greg.).
2. †Ojciec Bernard Groth w 1 r. śm.
†Maria Drywa (19 greg.).
1. ††Małgorzata i Franciszek Poćwiardowscy.
2. †Zbigniew Tyszer (od zakładu pogrzebowego).
1. ††Wanda i Feliks Kowalewscy.
2. ††Ryszard i Łucja Kuster.
1. †Helena Regel w 31 r. śm.
2. †Zbigniew Tyszer (od uczestników pogrzebu).
1. †Maria Drywa (20 greg.).
2. ††Z rodzin Kowalka i Richert,
Ślub – Oskar Majkowski – Aleksandra Rosener.
Ślub – Adam Dunst – Anna Szreder.
†Irena w r. śm. i ††z rodziny.
††Agnieszka, Michał i Jadwiga Gołąbek.
††rodzice: Cecylia i Ksawery Laskowscy.
†Adam Bisewski.
†Mąż Wojciech w 7 r. śm.
†Marek Mischke, ††Rodzice, ††Jan i Piotr Formela.
†Genowefa Frindt.

20:00

†Maria Drywa (21 greg.).
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