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Maryja- najpiękniejsza Matka 
 

 Maryja jest dla wszystkich kobiet 

wzorem kobiecości i macierzyństwa. 

Jest kobietą delikatną, piękną, która z 

wielką wiarą, ufnością i radością 

wypełnia plan, jaki po-wierzył jej Pan 

Bóg. Nie obce są jej również cier-

pienia. Kobiecość jest darem łaski. 

Przypomina, że kobieta najpierw 

została stworzona „dla Boga” a jej 

duchowość, związana jest ściśle z 

miłością, jakiej ona doznaje i którą 

obdarza. Najbardziej wyróżniającą i 

podstawową cechą kobiety jest oczy-

wiście to, że kobieta jest powołana do 

macierzyństwa. „Macierzyństwo 

Maryi jest wzorem wszelkiego macierzyństwa; tak jak Ona, 

każda ludzka matka powinna być matką z całej duszy, aby 

całe swe duchowe bogactwo przelać w duszę swego 

dziecka” (św. E. Stein) Maryja jest odzwierciedleniem 

całkowitej ofiary miłości, mocy, która potrafi znieść 

największe cierpienia oraz bezgranicznej ufności. 

"Maryja jako Matka była pierwszą istotą ludzką, która 

rozradowała się z narodzin dziecka, otwierających nową 

erę w religijnych dziejach ludzkości. Dzięki zwiastowaniu 

anielskiemu wiedziała, jak niezwykłe przeznaczenie miało 

się stać udziałem dziecka zgodnie z planem zbawienia. 

Ojciec pragnął, aby Jego wcielony Syn miał Matkę i na-

rodził się w sposób prawdziwie ludzki. Zarazem postano-

wił, że narodzi się On z Matki-Dziewicy, aby w ten sposób 

zaznaczyć Jego Boże synostwo. Aby to macierzyństwo 

mogło się urzeczywistnić, Ojciec poprosił o przyzwolenie 

Maryi. Anioł bowiem przedstawił Jej tylko plan Boży i 

oczekiwał odpowiedzi, która musiała być dobrowolna. W 

chwili gdy Maryja wyraża swoje przyzwolenie, urzeczy-

wistnia się tajemnica wcielenia. Syn Boży wkracza w nasz 

świat i zaczyna żyć jako człowiek, choć pozostaje w pełni 

Bogiem. Od tego momentu Maryja staje się Matką Bożą. 

Jest to najwyższy tytuł, jaki można przyznać istocie 

stworzonej. W przypadku Maryi znajduje on pełne 

uzasadnienie, ponieważ każda matka jest matką osoby 

dziecka w całym jego człowieczeństwie. Maryja jest 

«Matką Bożą» jako Matka «Syna, który jest Bogiem», 

choć to macierzyństwo należy rozumieć w kontekście 

tajemnicy wcielenia. Przez Boże macierzyństwo Maryja 

w pełni otwarła swe serce na Chrystusa, a w Nim na całą 

ludzkość. Jej całkowite poświęcenie się dziełu Syna 

ujawnia się przede wszystkim przez 

udział w Jego ofierze. Zgodnie ze 

świadectwem Jana Matka Jezusa 

«stała obok krzyża» (por. J 19, 25), 

co znaczy, że zjednoczyła się z 

wszystkimi cierpieniami, jakie 

nękały Jezusa. Miała udział w Jego 

wielkodusznej ofierze za zbawienie 

świata. To uczestnictwo w ofierze 

Chrystusa stało się źródłem nowego 

macierzyństwa Maryi. Ta, która 

cier-piała za wszystkich ludzi, stała 

się Matką wszystkich ludzi. Sam 

Jezus ogłosił to nowe macierzyńs-

two, gdy powiedział do Maryi z 

wysokości krzyża: «Niewiasto, oto 

syn Twój» (J 19, 26). W ten sposób Maryja stała się 

Matką umiłowanego Syna, a w zamyśle Jezusa - Matką 

każdego ucznia, każdego chrześcijanina. To powszechne 

macierzyństwo Maryi, które ma się przyczyniać do 

wzrostu życia w Duchu, jest najwspanialszym darem 

ukrzyżowanego Chrystusa dla ludzkości. Do umiłowanego 

ucznia Jezus powiedział: «Oto matka twoja» i od tej 

chwili ów uczeń «wziął Ją do siebie» (J 19, 27), co można 

lepiej wyrazić słowami: «przyjął Ją do swojej majętności» 

— jako jeden z cennych darów pozostawionych mu przez 

ukrzyżowanego Mistrza. 

Słowa «oto Matka twoja» są skierowane do każdego z nas. 

Wzywają nas, byśmy miłowali Maryję, jak miłował Ją 

Chrystus, byśmy przyjęli Ją jako Matkę w naszym życiu, 

byśmy pozwolili Jej prowadzić nas drogami Ducha 

Świętego. Kluczowym momentem tej sceny jest świadomy 

dialog Maryi z Aniołem Gabrielem i próba zrozumienia 

misji do której zostaje powoływana („Jak się to stanie 

skoro nie znam męża?”, Łk 1,34). Maryja przyjmuje w 

posłuszeństwie i z bezgranicznym zaufaniem Boże Słowo 

skierowane do Niej, w wyniku czego Duch Święty zstępuje 

na Nią i poczyna w swym łonie Bożego Syna, czyli Boską 

Osobę Słowa [fragmenty audiencji generalnej Jana Pawła II z 1998]. 

Wszystkim Mamom składamy jak naj-

piękniejsze życzenia i dziękujemy za ich 

miłość, poświęcenie, bliskość i ciepło.  
Kasia Kowalczyk 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej, 26 maj 2013 r. 

I czytanie Prz 8, 22-31; II czytanie Rz 5, 1-5; Ewangelia J 16, 12-15 

Kobiety w Biblii (12) 

 



Skąd wypływa modlitwa? 
 Ojciec przyjął Syna z powrotem 

do nieba, ale już z ludzką naturą, 

potem posłali w ludzi Ducha 

Świętego, który dopełnia dzieła 

uświęcenia świata. Nie znaczy to, 

bynajmniej, że Ojciec i Syn mają 

teraz „wolne”. Trójca Święta 

działa zawsze razem. Sytuacja w 

której znaleźli się ludzie, jest zupełnie nowa. Nie ma już 

Jezusa w sposób namacalny – został w sakramentach, a 

szczególnie w Eucharystii. Dopóki był pośród ludzi, sam 

wstawiał się za nami u Ojca (por. J 17,12nn). Ale odkąd 

otrzymaliśmy Ducha, jesteśmy zdolni być samodzielni, 

choć ciągle w łączności z Synem (por. J 17,12nn). I tu 

pojawia się pytanie: Skoro w Duchu Świętym możemy 

nazywać Boga aż Ojcem, to skąd brać siłę do takiej 

bliskości? Skąd brać umiejętność modlenia się? 

Odpowiedzi udziela św. Paweł: Podobnie także Duch 

przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 

umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 

się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami (Rz 8,26). Oto jawi się źródło modlitwy – Duch 

Święty w nas. 

 Czyli oprócz „ja” jest w nas Ktoś jeszcze. Co On tam 

robi? – Doskonale uwielbia Boga. Duch Święty jest 

miłością uwielbiającą. Odkrywając Go w sobie, chcemy 

nauczyć się Jego melodii i współbrzmieć z Jego 

tchnieniem. Jest On wykonawcą, ale i dyrygentem – jak 

będziemy Mu posłuszni, to będziemy częścią symfonii, 

lecz jeśli będziemy grać jak sami chcemy, wówczas w 

melodii życia pojawią się fałsze. 

 A co jest treścią modłów Ducha Świętego? – Jest nią 

miłość, dostosowana do potrzeb człowieka: dla służby, 

dla wychowania, dla życia w rodzinie, dla 

duszpasterstwa, dla życia w trudnych warunkach, dla 

wiedzy, dla mądrości, dla przebaczenia, dla ofiary itp. 

Jego zadaniem i największą radością jest rozlewanie 

miłości. Każde nasze działanie chce prowadzić do 

spełnienia w Bogu. W jakiejkolwiek sytuacji odwołamy 

się (pomodlimy) do Ducha Świętego, będzie On służył 

miłością aktywną dla naszego uświęcenia. Wtedy, po 

pewnym czasie, zaczną objawiać się owoce Jego 

obecności: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” 

(Ga 5,22n). Ich występowanie to gwarancja życia w 

Duchu (por. Ga 5,25). Człowiek sam by do tego nie 

doszedł, dlatego Syn Boży stał się człowiekiem i dał 

przykład życia w jedności Ducha Świętego. 

 Modlitwa chrześcijańska nie polega więc na własnym 

wysiłku i trudzie szukania sposobu „zadowolenia Boga” 

(tak czynili poganie odnośnie swoich bóstw), lecz 

najpierw na rozpoznaniu Go w swoim sercu. To 

spotkanie tworzy bardzo prostą relację Osoba-osoba, 

Ty-ja. Dlatego po Zesłaniu Ducha Świętego mamy 

„dziecinnie prosty” dostęp do Boga. Wystarczy pragnąć 

z Nim być, a okaże się, że On ciągle jest z nami. Odkąd 

Ojciec i Syn podzielili się z ludźmi swoim tchnieniem 

miłości (Ruah – Duch) i ogarnęli Nim człowieka w 

chrzcie świętym, żyje on w Bożej atmosferze. Potem 

przyjdzie czas na wysiłek wzrostu, walki i doskonalenia 

się, kiedy naśladując człowieczeństwo Chrystusa, 

upodabniamy się do Niego i żyjemy na chwałę Ojca. 

 Życie prowadzone w Bożym Duchu wiedzie ku radości 

wiecznego obcowania z Bogiem. Objawiając Chrystusa i 

Jego dzieła w Kościele, Duch Święty otwiera nas na 

wspólnotę Trójcy Świętej. On w nas się modli 

uwielbiając Ojca przez Syna, On wspiera nas, gdy nie 

umiemy się modlić (por. Rz 8,26), sprawia zbawcze 

dzieła Boże i nas w nie włącza. Prowadzi nas ku niebu. 

 Nasze pięciotygodniowe refleksje o Trzeciej Osobie 

Boskiej warto podsumować słowami Patriarchy Syrii 

Ignatiosa, wypowiedzianymi w Uppasali w 1968 roku, 

dobrze oddającymi rzeczywistość przenikniętą Duchem 

Świętym: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, 

Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje 

martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – 

dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym 

więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – 

moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos 

jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia 

Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, 

Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie 

Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest 

Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, 

ludzkie działanie jest przebóstwione”. 
 

ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa – czwartek 
Msze św. w następującym porządku: 

7.30; 

9.00 - przewodniczy ks. Wojciech Klawikowski z 

Pelplina, Msza św. z procesją eucharystyczną, 

około 12.00; 

18.00. 

Wiara szuka zrozumienia 

 

Wczoraj - 25 maja 
 

Wczoraj, 25 maja, minęła 22 rocznica przyjęcia 

święceń kapłańskich przez naszego księdza 

Proboszcza Jana Kowalskiego. 

Prośmy Dobrego Boga o wszelkie potrzebne siły 

dla księdza Jana do dalszego przewodniczenia 

naszej wspólnocie parafialnej. 

mailto:k.wilku@wp.pl


W ubiegłą sobotę gosciliśmy w naszym kościele 

ewangelizacyjny zespół z Pelplina „Na cały Głos”. 

Wielu z pewnośćią wciąż pamięta ten piekny koncert i 

wspaniały wieczór. Raz jeszcze dziękujemy opiekunowi 

zespołu, ksiedzu Zbyszkowi za przyjecie naszego 

zaproszenia. Oto jak ten wieczór wspomina osoba, która 

wystąpiła w tym koncercie, Karolina Górska z zespołu 

„Na cały Głos” 

Dnia 18.05.13r. z okazji święta Zesłania Ducha 

Świętego nasz zespół miał okazję zagrać koncert w 

kościele św. Antoniego w Redzie. Z wielką radością i 

uśmiechem na twarzach weszliśmy w mury pięknego 

kościoła. Nasz występ rozpoczęliśmy krótkim 

wykonaniem kilku utworów, w których razem z 

wiernymi przygotowaliśmy się do uczestniczenia w 

uroczystej Mszy Świętej, po której nastąpiło 

najbardziej oczekiwane przez nas wydarzenie, a 

mianowicie wylanie łask przez Ducha Świętego. 

Wielkie rozmodlenie i skupienie wiernych oraz 

wspólny śpiew przeniosły nas w nastrój spokoju i 

ukojenia serc. Mimo, iż trwało to dość długo, nikt z 

nas nie czuł żadnego zmęczenia. Na koniec wspólnie 

zaśpiewaliśmy piosenkę, po której każdy z 

uśmiechem i radością opuszczał mury Kościoła. Był 

to jeden z najbardziej fascynujących występów, 

który utkwił bardzo, bardzo głęboko w sercu 

każdego z nas... 

 

 

W tym tygodniu prosimy o modlitwę naszych parafian w następujących intencjach: 

 Jestem bardzo chora i proszę o modlitwę oraz nawrócenie moich dzieci  (Krystyna) 

 O zdrowie dla Wojtka, o opiekę Matki Bożej dla wnuków (Maria) 

 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych intencjach. 
Prosimy wyciąć tą ramkę i na niej zapisać intencję, którą wydrukujemy w gazetce i będziemy prosić parafian o 

wspólną modlitwę. (do tematu będziemy wracać). 

(Kartki można wrzucać do koszyka z ofiarami na koszty wydruku naszej gazetki) 

Proszę o modlitwę w intencji: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(imię składającego intencję) 

MODLIMY SIĘ W NASZYCH INTENCJACH 

Zespół ewangelizacyjny „Na cały Głos” 

 



Za nami uroczystości pierwszokomunijne i rocznicowe. Najpierw 12 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego 110 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Zróbmy co w naszej mocy aby był to prawdziwie 

początek ich drogi z Chrystusem, aby czas wakacji nie był czasem odpoczynku od Pana Boga. 

W niedzielę 19 maja w uroczystość Zesłania Ducha Świętego dzieci klas 3 na Mszy św. o godz. 12.00 brały udział w 

celebrowaniu pierwszej rocznicy Komunii Świętej. Było to doskonała okazja ku temu, by przypomnieć sobie jak 

wielkim darem jest zjednoczenie z Bogiem, poprzez pełne uczestnictwo w Eucharystii. Kościół pragnie ugruntować 

to doświadczenie u dzieci poprzez Biały Tydzień, a później poprzez pierwszą rocznicę komunii. Liturgia przybliża 

do Boga, gdy jest dobrze przygotowana i celebrowana. Dlatego też w liturgię Słowa, modlitwę powszechną, procesję 

z darami byli zaangażowani rodzice oraz dzieci. Nie zabrakło też wspomnień z zeszłorocznej pielgrzymki na koniec 

białego tygodnia do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Morza. Zawierzenia dzieci i rodzin Matce Najświętszej, a 

także spaceru wzdłuż nabrzeża i można już powiedzieć tradycyjnego pościgu za Księdzem Adamem  

 

1. W poniedziałek i wtorek próba dla dzieci I komunijnych oraz dla dzieci które chcą brać czynny udział w procesji 

przed Bożym Ciałem o 17.00. 

2. We wtorek zbiórka dla ministrantów i lektorów o 19.15. Spotkanie organizacyjne dostarczenie kart na wyjazd 

oraz wpłata 1 raty. 

3. We wtorek o 19.30 spotkanie dla zainteresowanych wspólnotą Rycerzy Kolumba 

4. W czwartek Boże Ciało, plan Mszy świetych na stronie 2. Pamiętajmy, by na Boże Ciało i na ten tydzień Oktawy 

udekorować nasze domy, okna, zwłaszcza tam, gdzie przechodzi procesja z Najświętszym Sakramentem.Niech to 

wszystko będzie naszym zewnętrznym wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii, którą posilamy się w naszej 

drodze wiary. Dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św. (chłopcy i dziewczynki) przychodzą na Boże 

Ciało i Oktawę w strojach komunijnych. 

5. Zapraszamy na koncert ewangelizacyjny do Wejherowa w święto Bożego Ciała. Chcielibyśmy, aby był to czas 

radosnego dawania świadectwa naszej wiary, manifestacji miłości do Jezusa poprzez śpiew, taniec, modlitwę, 

świadectwo…. A wszystko po to, aby uwielbione było imię JEZUS! Czwartek, 30 maja, Plac Jakuba Wejhera, 

godz.16.00 (szczegółowy plan na plakacie na naszej stronie internetowej). 

6. W sobotę święcenia kapłańskie (Bazylika Mariacka, g. 10.00) 

7. W niedzielę 2 czerwca losowanie nagród w naszym konkursie. Rozwiązania zadań wydrukowanych w zeszłym 

tygodniu można dziś wrzucać do koszyka z tyłu kościoła. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

I Komunia Święta i Rocznica Pierwszej Komunii Świętej 

 


