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Ewangelia na Niedzielę
Mk 7,31-37
†

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni
Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy
Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie,
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

W Słowie Bożym z Ewangelii według św. Marka, którą Kościół rozważa w
tę niedzielę, słyszymy dwa istotne dla chrześcijańskiego życia i wiary pytania. Jezus
pyta się uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” oraz „wy za kogo Mnie
uważacie?” Aby zrozumieć dlaczego są one tak ważne, spróbujmy postawić się dziś
w miejsce Apostołów.
Jezus pyta się każdego z
nas: „za kogo uważają Mnie
ludzie?” – ci wszyscy, z którymi
żyjemy na co dzień, pracujemy,
których kochamy… ci wszyscy,
których Bóg postawił na naszej
drodze życia? Odpowiedzi na
pewno będzie wiele poczynając
od wyznania wiary i kończąc na
zwyczajnej nieznajomości osoby
Jezusa. Ale dla nas chrześcijan,
uczniów Jezusa, ważne wiedzieć
co inni myślą o naszym Panu. Bo wtedy dopiero my zaczynamy rozumieć nasze
powołanie i misję w świecie. Mamy dać świadectwo o Bogu, którego świat nie zna,
ale poszukuje. Mamy zaświadczyć wobec ludzi, że Ten, którego nazywamy Panem,
jest Zbawicielem wszystkich ludzi i wszystkich kocha taką samą miłością. Nie jest
to jednak możliwe bez osobistej więzi z Jezusem.
Dlatego drugie pytanie, jakie Jezus stawia przed nami, brzmi: „wy za kogo
Mnie uważacie?” Jest to pytanie do całego Kościoła o wiarę, ale także do każdego z
nas osobiście o naszą relację z Panem i motywację dlaczego chcemy za Nim iść i Go
naśladować. Jezus pyta się: kim jestem dla ciebie? Dlaczego idziesz za Mną?
Dlaczego się modlisz do Mnie, przystępujesz dosakramentów? Św. Piotr w imieniu
Apostołów wyznał: „Ty jesteś Mesjasz” (Mk 8,29). W tym tak krótkim zdaniu
zawarł całą wiarę ludu wybranego, który oczekiwał na Mesjasza, modlił się o Niego,
studiował
Pisma,
by
rozpoznać
chwilę
Jego
przyjścia. To jest wyznanie, o
którym w innym miejscu Jezus
powiedział: „Błogosławiony
jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem nie objawiły ci tego
ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie” (Mt
16,17). A jaka jest dziś nasza
odpowiedź? – Warto się
zastanowić i zweryfikował ją z
własnym życiem. Bo chociaż

wyznawanie wiary ustami jest ważne, gdyż prowadzi nas do zbawienia (por. Rz
10,10), nie jest jednak wystarczające. Jezus zaprasza nas, abyśmy wzięli swój krzyża
i naśladowali Go w traceniu życia dla innych (por. Mk 8,34). Jest to krzyż naszego
codziennego życia, który wymaga od nas poświecenia, zapomnienia o sobie. Jest to
świadectwo naszej wiary wyrażone w uczynkach miłości (por. Ga 5,6). Ten, kto żyje
w ten sposób, tracąc swe życie dla Chrystusa i Ewangelii zachowuje je na wieczność.
Bo droga krzyża chociaż jest ciężka, kiedyś się kończy. A końcem jej będzie
zmartwychwstanie.
Zatem trwając w przyjaźni z Jezusem, troszcząc się o głęboką relację z Nim
jako naszym Panem, nie bójmy się radykalnie żyć Ewangelią. Przez nasze
świadectwo życia pomóżmy innym poznać prawdziwe oblicze Chrystusa, który jest
Zbawicielem i Panem. A w chwilach trudu pamiętajmy, że nie jesteśmy sami.
Chrystus nas poprzedził i jako jedyny zaświadczył, że po drodze krzyżowej, po
śmierci, do której ona prowadzi (śmierć dla grzechu, dla własnego egoizmu), jest
nadzieja – zmartwychwstanie i życie wieczne.

KURS ALFA

Zapraszamy na Kurs Alfa dla Młodzieży oraz
na Kurs Alfa dla Dorosłych w naszej parafii,
które rozpoczną się 17 września 2018 roku.
Kursy odbywać się będą w domu parafialnym
w poniedziałki w godzinach 19:00-21:00.

Zapraszamy młodych na spotkanie na
stadionie połączone z dodatkowym dniem w
Warszawie w duchu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Wyjazd 6 października ok.
6.30. Powrót 7 października ok 22.00.

Konferencje Jacka Pulikowskiego
w parafii Św. Wojciecha w Kartuzach
.
W dniach 23 września (niedziela) oraz 24 września (poniedziałek) po Mszach świętych
wieczornych odbędą się konferencje, które poprowadzi pan Jacek Pulikowski – znany
mówca, autor wielu książek, audiobooków, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na
tematy związane z małżeństwem, rodziną, a przede wszystkim szczęśliwy mąż, ojciec, a od
niedawna również teść.
Pan Jacek będzie głosił konferencje na temat „Jak żyć w małżeństwie i nie zwariować –
sztuka budowania więzi” oraz „Zostań bohaterem w swoim domu – o męskości nie tylko
dla mężczyzn”.
Konferencje będą poprzedzone Różańcem oraz Mszą Świętą w intencji małżeństw.
Szczegóły na plakacie w gablocie oraz na ulotkach, które leżą na stoliku przy wyjściu z
kościoła.
Gorąco zachęcamy do udziału małżonków z krótkim, jak i z długim stażem małżeńskim,
narzeczonych, młodzież, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych.
Po konferencjach będzie możliwość zakupu książek oraz płyt pana Jacka Pulikowskiego.
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Grupa naszej starszej młodzieży wyjechała już do ks. Adama na Ukrainę. Zawieźli
prawie 30 wyprawek szkolnych oraz zebrane przed tygodniem 4976 zł i 2 Euro oraz
przez tydzień będą pomagali w pracach remontowych. W imieniu młodzieży i ks.
Adama oraz jego parafii Bóg zapłać!
W liturgii tygodnia:
 wtorek – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika Patrona Polski, dzieci
i młodzieży. To dzień imienin naszego ks. Prałata Stanisława Gackowskiego
 czwartek - św. męczenników Andrzeja Kim Teagong i towarzyszy
 piątek - święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
 Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z rozważaniem „Dzienniczka św. Siostry
Faustyny” we wtorek - o 17.30
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę - o 17.30.
Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie na modlitwie uwielbienia w środę o 19:00 w kościele.
 Spotkanie uczniów klas III gimnazjum do sakramentu bierzmowania jest
w kościele o godz. 19.00.
 Oazy młodzieżowej w najbliższy czwartek. Rozpoczynamy Mszą św. wieczorną
o 18.00.
 Scholii dziecięcej w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.
Jutro rozpoczynamy Kurs Alfa dla dorosłych i młodzieży. Można się jeszcze
zapisywać zarówno przez Internet jak również w biurze parafialnym.
Młodzież zapraszamy na wyjazd do Warszawy na spotkanie na Stadionie
Narodowym oraz patriotyczne zwiedzanie Stolicy w dniach 6-7 października.
Koszt ok. 120 zł. Zapisy w zakrystii po Mszach św.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
Bardzo dziękujemy za złożone przed tygodniem ofiary na wymianę wszystkich
okien w kościele św. Jana na witrażowe. Zebraliśmy 10879 zł i 14 gr.
W zakrystii są karty zapisów dzieci do I Komunii św. Należy je wypełnić oraz oddać
do biura parafialnego najpóźniej do 16 września. Spotkanie organizacyjne dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 17.09.2018r. o godz. 19.00 w kościele
Za tydzień wyjazd wszystkich członków Ruchu Światło-Życie (Oazy Dzieci Bożych,
Oazy Młodzieżowej i kręgów Domowego Kościoła na dzień wspólnoty do Jastarni
autokarem z parkingu o godz. 10.45. W czasie spotkanie będzie Msza św.
Wszystkim parafianom życzymy dobrego, błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!

INTENCJE MSZALNE 17.09.2018 r. – 23.09.2018 r.
7:00
PONIEDZIAŁEK
17.09.2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
18.09.2018 r.

8:00
18:00

ŚRODA
19.09.2018 r.

1. Czesław Zimmerman w dniu urodzin oraz syn Mirosław
2. Ryszard Pipka w 1 r. śm.

8:00

† Albin Golnau (19 greg.)

18:00

1. Dusze w czyśćcu cierpiące
2. Dziękczynna w 11 urodziny Sebastiana z prośbą o Boze bł. i Opiekę
Matki Bożej

8:00
18:00
7:00

PIĄTEK
21.09.2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
22.09.2018 r.

8:00
18:00
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23.09.2018 r.

1. † Franciszek Kwidziński
2. † Marta Lis w 25 r. śm.
1. Dziękczynna w 70 r. Czesław Barzowski
2. W intencji ks. Prałata Stanisława w dniu imienin
1. † Albin Golnau (18 greg.)
2. † Józef i Jan Hirsz

7:00

7:00
CZWARTEK
20.09.2018 r.

1. † Regina Groth w 2 r. śm.
2. † Maria Kloskowska i Jan Skrzypek
1. † Brunon Płotka w dniu urodzin
2. † Albin Golnau (17 greg.)
1. † rodzice Anna i Antoni oraz Leokadia i Jan
2. † mąz Mirosław Richert

1. † Albin Golnau (20 greg.)
2. Dziękczynna w 43 r. slubu
† Paweł Ćwikałowski
1. † Rodzice Gertruda i Franciszek Formela
2. † Małgorzata Bielawska – Miszczuk z okazji r. śm.
1. † Aniela Kuling
2. † Pelagia Szufel (od zakładu pogrzebowego)
† Albin Golnau (21 greg.)
1. † rodzice Barbara i Maciej oraz brat Zbigniew – Kitowscy
2. † Mirosława Walder i Alfons Nojmiler
1. † Dariusz Stobba (od zakładu pogrzebowego)
2. † rodzice Helena i Jan Karczewscy oraz rodzeństwo Łucja i Stanisław
1. O szczęśliwą opercaję i łaskę zdrowia dla Córki
2. † rodzice Paweł i Agnieszka i Leon
1. † Albin Golnau (22 greg.)
2. † Janina i Józef Lipa oraz zmarli z rodziny Pokorów

7:00

Dziękczynno – Błagalna w 29 rocz. ślubu Halina i Jarosłąw

8:30

† Mieczysław Hinza 14 r. śm

10:00
11:30
13:00
18:00

† Helena, Jadwiga i Feliks Formela
† Klemens i dziadkowie Berta i Jan, Wanda i Benedykt
† Dominik Osiński
† Jan, Leokadia i ??? Potrykus

20:00

† † Albin Golnau (23 greg.)

