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Dokończenie z poprzedniej strony.

Co jeszcze chciałaby Pani podkreślić?

Jest  jasne,  że - czy to w Polsce,  czy na Litwie,  sprawy
rodziny  i  jej  miejsca  są  ludziom  bliskie.  Spora  część
rodziców uczestniczących w spotkaniu nie miała dzieci
w  tym  przedszkolu.  Dowiedzieli  się  o  wykładzie  od
znajomych  bądź  z  Facebooka.  Przyszli  w  sobotnie
przedpołudnie, żeby posłuchać o wartości pracy w do-
mu.  Czy  to  nie  piękne?  Ludzie  chcą  słuchać
pozytywnych  przekazów  o  rodzinie,  żeby  dowiedzieć
jak postępować, żeby rodzina była szczęśliwa. Zależało
mi  na  tym,  żeby  przekazać  słuchaczom  pozytywny
sposób  postrzegania  zajęć  domowych. I mam nadzieję,
że to się udało. I kolejna rzecz: Wilno jest z roku na rok
coraz piękniejsze.

Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmowę  przeprowadziła
Katarzyna Szymala.

Przedszkole  Šeimų  darželis  założyli  dwa  lata  temu
rodzice, którzy chcieli dla swoich dzieci czegoś więcej niż
zwykłego przedszkola. W tym przedszkolu dzieci nie tylko
rozwijają swoje talenty, ale kształtują najpiękniejsze cechy
swojego charakteru i uczą się spotkania z Bogiem w co-
dzienności. W ten proces formacyjny  jest zaangażowana
cała rodzina, i dlatego uczą się nie tylko dzieci,  ale i ro-
dzice. To pierwsze na Litwie przedszkole, którego powsta-
ło inspirowane nauczaniem św. Josemarίi o uświęcaniu się
w rodzinie. Wykład na temat wartości pracy domowej był
początkiem   cyklu   spotkań  adresowanych  do  rodziców
i podejmujących tematy umacniania rodziny i współpracy
w tworzeniu ogniska domowego. Te tematy są szczególnie
ważne w czasie powszechnego zabiegania i stresu, w któ-
rym dbałość  i  troska o ciepło  rodzinne są  tym bardziej
potrzebne.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Dziękujemy  za  złożone  ofiary  na  rzecz  naszego  para-
fialnego biuletynu. 
2.  Dzisiaj  Wspólnota  Szkoła  Maryi  zaprasza  na  wspólną
Eucharystię na godzinę 18.00 a po niej na adorację z mo-
dlitwą uwielbienia. 
3.  Spotkanie wspólnoty młodzieżowej Ruch Lednicki dzisiaj
o 19.15 w kawiarence parafialnej. 
4.  W  środę  po  wieczornej  Eucharystii  w  kawiarence
parafialnej  odbędzie  się  spotkanie  zespołu  redakcyjnego
naszego parafialnego biuletynu. 
5.  Ks.  Tomasz  oraz  młodzież  organizują  w  naszej  parafii
zbiórkę  makulatury.  Zbiórka  odbędzie  się  15  czerwca  w
sobotę  w  godzinach  9-14  w  kawiarence  parafialnej,
natomiast  w  niedzielę  23  czerwca  młodzież  zaprasza  do
kawiarenki  na  ciasto,  kawę i  herbatę.  Dochód  ze  zbiórki
makulatury  oraz  kiermaszu  ciast,  będzie  w  całości
przeznaczony  na  wakacyjny  wyjazd  młodzieży  bierz-
mowanej.  Panie  gospodynie,  które  chciałyby  wesprzeć
kiermasz upieczonym przez siebie ciastem, prosimy o kon-
takt z ks. Tomaszem. 
6. Trwa nabór do nowo otwieranego przedszkola „Fregata”
w Gdańsku Ujeścisku przy ulicy Przemyskiej 17. Przedszkole
będzie  się  mieściło  w  budynku Centrum Opieki Serenus,
w prawym skrzydle, od strony kościoła. Więcej informacji
na ulotkach z tyłu. 

7.  W przyszłą niedzielę po mszach świętych Szkoła Maryi
zaprasza do kawiarenki parafialnej.
8.   W przyszłą  niedzielę,  9 czerwca   podczas   Eucharystii
o g. 12.00 odbędzie się rocznica I Komunii Świętej. 
9. Zachęcamy do zaangażowania się w życie duszpasterskie
naszej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy na spotkania grup
duszpasterskich:

• Wspólnota  Krwi  Chrystusa  –  poniedziałek  po  wie-
czornej Eucharystii;
• Bractwo  św.  Pawła  –  poniedziałek  po  wieczornej
Eucharystii w bibliotece parafialnej; 
• Wspólnota  Ruch  Rodzin  Nazaretańskich –  ponie-
działek po wieczornej Eucharystii w salce z tyłu kościoła;
• Wspólnota  Marana tha -  w I i  III  środę miesiąca po
wieczornej Eucharystii w bibliotece parafialnej;
• Wspólnota  Szkoła Maryi – czwartek po mszy świętej
wieczornej  w kawiarence parafialnej;
• Krąg biblijny – piątek g. 19.00 w bibliotece parafialnej;
• Wspólnota  młodzieżowa  Ruch  Lednicki  – niedziela
g. 19.15 w kawiarence parafialnej.

10.  Zachęcamy  do  zabrania  ze  sobą  Tygodnika
Parafialnego.

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
 Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty        Ewa Rola – ewkarolka@po.pl
  Maria Rusiecka – maria.karas@wp.pl
  Lucyna Witek – lucyna.witek@rewit.pl
  Piotr i Joanna Błędzcy – piotr.bledzki@gmail.com

Korekta     Małgorzata Migdał – gmigdal@op.pl
Opracowanie graficzne
                  Katarzyna Karczewska – banas_ka@wp.pl 

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
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Tygodnik Parafialny
 Parafia pw. bł. Doroty z Mątew GDAŃSK JASIEŃ

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

Uroczystość
Wniebowstąpienia

Pańskiego

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Dz 1, 1-11
                     Uniósł się w ich obecności w górę

Psalm:        Ps 47, 2-3.6-9
                    Pan wśród radości wstępuje do nieba

II czytanie:  Hbr 9, 24-28; 10, 19-23
Chrystus wszedł do samego nieba

Ewangelia:    Łk 24, 46-53
Jezus został uniesiony do nieba

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc czerwiec: 
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność 
najuboższym.

Z  Ewangelii  według  św.  Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane:

Mesjasz  będzie  cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w  imię  Jego  głoszone  będzie  nawrócenie  i  odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście  świadkami  tego.  Oto  Ja  ześlę  na  was  obietnicę
mojego  Ojca.  Wy  zaś  pozostańcie  w  mieście,  aż  będziecie
uzbrojeni mocą z wysoka”.  Potem wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali
Mu pokłon i  z  wielką  radością  wrócili  do Jerozolimy,  gdzie
stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

KOMENTARZ:

Czterdzieści dni po Zmartwychwstawaniu obchodzimy
Wniebowstąpienie  Pańskie.  Po  swym  zmartwychwstaniu
Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na
ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie
"Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego
nam przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11).
Pozostali Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Miejscem
wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie
rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego
chwała.  Jezus  polecił  Apostołom,  aby  nie  odchodzili  z  Je-
rozolimy,  lecz  by  oczekiwali  spełnienia  obietnicy  zesłania
Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). 

Moment wstąpienia Jezusa do nieba,  nie był niczym
innym jak uwielbieniem Go jako Syna Bożego. Dla uczniów
Jezusa był znakiem, że ich Nauczyciel zakończył swoją misję
na ziemi – wraca do Ojca. 

Uroczystość  Wniebowstąpienia  jest  dla  nas  okazją,
aby na nowo uwielbiać i wywyższać w naszym życiu Jezusa
Chrystusa,  abyśmy  jako  Jego  uczniowie  odważnie  konty-
nuowali  misję,  którą  rozpoczął  na  ziemi  dwa  tysiące  lat
temu. 
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"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu
wzajemnym.  Tylko  na  takim  fundamencie  można  też  budować  proces  wychowania,  który  stanowi
podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".

Św. Jan Paweł II 

X  M A R S Z  D L A  Ż Y C I A  I  R O D Z I N Y  W  G D A Ń S K U

Już  za  tydzień,  w niedzielę  9  czerwca  2019  roku
odbędzie się archidiecezjalny X Marsz dla Życia i Ro-
dziny.  Po  raz  dziesiąty  w  jubileuszowym  marszu
przejdą tysiące ubranych na biało osób, które w spo-
sób radosny i pokojowy będą promować wartość życia
i  rodziny.  Marsz  organizowany jest w celu dania pu-
blicznego  świadectwa  o  wartości  ludzkiego  życia  od
poczęcia  do  naturalnej śmierci oraz rodziny złożonej
z mężczyzny i kobiety, otwartej na przyjęcie i wycho-
wanie dzieci. 

Marsz dla Życia i Rodziny w Gdańsku od lat organi-
zowany jest w rocznice wizyt Świętego Jana Pawła II
na Pomorzu. W tym roku przypada 20. rocznica wizyty
Jana Pawła II, kiedy to w czerwcu 1999 roku, odprawił
mszę św. na hipodromie w Sopocie.

Pierwszy   Marsz   dla   Życia  i  Rodziny  odbył  się
w 2006 roku w Warszawie. Na przestrzeni 13 lat, or-
ganizacji Marszu podjęło się ponad 150 miast i miej-
scowości, a z każdym rokiem ta liczba się powiększa

Dzisiejszy  świat  niesie  wiele  zagrożeń  i  bardzo
często ŻYCIE jest celem wielu ataków. Dlatego należy
mówić  i  świadczyć  o  wartościach  w sposób zgodny
z Ewangelicznym przykazaniem miłości bliźniego. Za
organizację marszu odpowiadają osoby, grupy i wspól-
noty,  dla  których  wyżej  wymienione  wartości  są
bliskie. Wszystkich łączy przekonanie, że szacunek dla
życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego.
Marsz dla Życia i Rodziny to nie tylko manifestacja, ale
również pomoc potrzebującym. Wolontariusze zbierać
będą  datki  na  Dom  Samotnej  Matki  w  Gdańsku
Matemblewie.

Marsz jest wspaniałą okazją do wspólnego święto-
wania i modlitwy. Do wzajemnego spotkania. W związ-
ku  z  tym  punktem  kończącym  marsz  w  tym  roku
będzie  FESTIWAL  MIŁOŚCI  BOŻEJ:  czas  koncertów:
zespołów  TGD  oraz  Armia  Dzieci,  rozmów  i  atrakcji
przygotowanych dla dzieci i młodzieży. To wydarzenie
zaadresowane jest do wszystkich: począwszy od osób,
które  są  jeszcze  pod  sercami  swoich  matek,  przez
dzieci i młodzież aż po rodziców i dziadków. 

Zapraszamy wszystkich, dla których życie i rodzina
stanowią  kluczowe  wartości  do  udziału  w  marszu.
Wspólnie dajmy świadectwo wiary w Boga i  przywią-
zania do tych pięknych wartości!

Ewa Kruszyńska

Plan wydarzenia:

13.00  - PRZYGOTOWANIA DO MARSZU (zapraszamy
wolontariuszy do pomocy) 

14.45  -  FORMOWANIE   MARSZU   Spotykamy się i
tworzymy  kolumnę  przy  Kaplicy  Królewskiej  (przy
ulicy Szerokiej).

15.00 - 16.30 MARSZ ŻYCIA 
Rozpoczynamy przy Kaplicy Królewskiej -> Szeroka ->
Hucisko  ->  Wały  Jagiellońskie  ->  Pomnik  Poległych
Stoczniowców  ->  tereny  po  stoczniowe  przy  ulicy
Kadłubowców. 

16.30 - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BISKUPA I MODLITWA
ZA MIASTO
17.00 -  KONCERT  -  ARMIA  DZIECI  tereny  po  stocz-
niowe przy ulicy Kadłubowców. 

18.30 -KONCERT -TGD tereny po stoczniowe przy ulicy
Kadłubowców. 
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„Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca do
Ojca, od którego został  posłany na świat. Wykonał swoje
dzieło  i  powraca  do  Ojca.  Ale  nie  jest  to  oddzielenie,
ponieważ pozostaje On z nami na zawsze, w nowej formie.
Wraz ze swoim Wniebowstąpieniem, zmartwychwstały Pan
kieruje  spojrzenie  Apostołów  –  ale  także  nasze  -  ku
wyżynom Nieba, aby nam ukazać, że  celem  naszego  piel-

grzymowania  jest  Ojciec.  On  sam  nam  powiedział,  że
odejdzie,  aby  przygotować  nam  miejsce   w   Niebie.
Jednakże  Jezus   pozostaje   obecny i  działa  w  wyda-
rzeniach  ludzkiej  historii poprzez moc i dary swego Ducha
Świętego.  Jest  u  boku  każdego  z  nas.  Nawet  jeśli  nie
widzimy Go oczyma, On jest obecny!”

Ludzie lubią słuchać pozytywnych przekazów o rodzinie

W jaki sposób kochać drugiego człowieka? Tylko przez Boga. Kochamy dzieląc się z innymi. Im więcej kochamy, tym
więcej czynimy Często zapominamy kochać, bo jesteśmy „zajęci smutkiem”. Bezustannie czujemy się osamotnieni, jesteśmy
pozbawieni radości i nadziei. Oczekujemy na jakiś cud, a przecież Bóg pomaga nam przez ludzi. Trzeba dodać, iż niejednokrotnie
tej miłości nie zauważamy. Nie powinniśmy tak snobistycznie patrzeć na świat. Niestety wielu ludzi samych odizolowuje się od
świata i stają się samotni. 

Nie możemy pozostać temu obojętni. Tak jak w rodzinie każdy sobie pomaga powinniśmy czynić tak swoim
braciom i siostrom, bo rodzina bierze swój początek właśnie w miłości. W ten sposób miłujemy w rodzinie niewidzialnego
Boga przez widzialnych ludzi. Bóg pragnie żebyśmy nie tylko kochali myślą, ale też czynem. Musimy głosić miłość. Tak często
boimy  się  poświęcać  za  najbliższych,  a  przecież  „Miłość,  która  jest  gotowa  oddać  życie,  nie  zginie”.  Można  to  zdanie
interpretować nie tylko dosłownie, lecz również przenośnie. Po prostu: wystarczy kochać, wystarczy chcieć.

    

Wywiad z Panią Edytą Cis-Bankiewicz, która gościła
w  przedszkolu  "Šeimų  darželis"  (lit.  "Przedszkole
rodzin") w Wilnie. 

Czym  najbardziej  chciała  się  Pani  podzielić  na  tym
wyjeździe, co zaakcentować?

Na  spotkaniu  mówiłam  o  wartości  prac  domowych.
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza miała na
celu  przybliżenie  słuchaczom  historycznego  i  antro-
pologicznego tła oraz tego jak te zajęcia były postrzegane
na  przestrzeni  dziejów.  Druga,  bardziej  praktyczna,
dotyczyła  organizacji  pracy  w  domu.  Celem  całego
spotkania było uzmysłowienie słuchaczom jak wielką
wartość mają prace domowe dla osoby, rodziny i ca-
łego społeczeństwa.

    Co najbardziej zainteresowało rodziców?

Widziałam ich duże zainteresowanie wtedy, kiedy mó-
wiłam o historycznym tle postrzegania prac domowych
oraz  o  różnych  podejściach  filozoficznych.  To  w  pier-
wszej części. W drugiej najwięcej emocji, a potem pytań
wywołał   temat   work-life   balance  (ang.  równowaga
w pracy). Warto, aby w niektórych sytuacjach małżon-
kowie  przeanalizowali  wspólnie,  jakie  mogą  być
korzyści  dla  rodziny,  męża,  dzieci,  żeby  matka  –  być
może  tylko  przez  pewien  czas  –  zajęła  się  wyłącznie
pracą w domu. Takie rozwiązanie może sprzyjać temu,
żeby  członkowie  rodziny  odzyskali  siły  i  chęć  do
radosnego przebywania razem.

Jakie  wrażenia  odniosła  Pani  z  pobytu  w  przed-
szkolu?

Może   zabrzmi   to   dziwnie,   ale  największe  wrażenie
w  przedszkolu  wywarł  na  mnie  widok  z  okna.  Po-
myślałam, że musi on być dla dzieci bardzo inspirujący.
Z olbrzymiego okna, które zajmuje całą ścianę, roztacza
się  widok  na  wzgórze  porośnięte  lasem  liściastym.
Pomyślałam,  że  jesienią  musi  to  wyglądać  naprawdę
pięknie.

Dokończenie na następnej stronie.
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