
 Lubimy nowe rzeczy. Nowe ubranie, nowy telefon, nowy telewizor, nowy samochód...  
W dzisiejszej liturgii słowa również wiele słyszymy o nowych rzeczach, w tym o „przykazaniu nowym”. 
Nie brzmi to zbyt dobrze. Kolejny przepis, kolejne brzemię, które muszę wziąć na siebie. Czy aby  
na pewno o to właśnie chodzi Jezusowi, kiedy mówi: „Daję wam przykazanie nowe”?
 Zapominamy często o dalszym ciągu tej wypowiedzi, w której Jezus tłumaczy, po co to 
przykazanie: „abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali”. Teraz dopiero wszystko nabiera sensu. Rodzi się jednak kolejne pytanie: na czym polega 
nowość tego przykazania? Przecież już w Starym Testamencie jest znana zasada: „będziesz miłował 
bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19,18). Nowość przykazania Jezusa polega na tym, że przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie uczynił ze starych ludzi – ludzi nowych, gotowych naśladować Jego 
miłość.
 I ta właśnie miłość Chrystusa, która zawiodła Go aż na krzyż, odnawia każdego, kto za nią 
podąża – a dzieje się to w sakramentach, które są namacalnymi znakami miłości Boga do swojego 
ludu. W nich mówi on do nas: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Tak odnowieni zdolni jesteśmy 
budować już tu na ziemi Królestwo, które w Apokalipsie nazwane jest Nowym Jeruzalem, czyli 
Miastem Pokoju. Staje się ono Miastem Miłości.
 Św. Augustyn tak pisze o nowości, którą daje Jezus: „On umiłował nas, abyśmy się wzajemnie 
miłowali. Miłując nas, dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną miłością i abyśmy zjednoczeni 
słodką więzią miłości stali się jednym ciałem tak wspaniałej Głowy”. Aż chce się wykrzyczeć: Stary, 
stań się wreszcie nowym człowiekiem!
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Ave Maria

STARY, STAŃ SIĘ NOWYM!

ks. Mateusz Tarczyński
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Dz 14,21-27; Ps 145,8-13; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz oto-
czony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, 
tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO

25 KWIETNIA

ŚWIĘTY MAREK EWANGELISTA 
 Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje Apo-
stolskie (Dz 12,12) wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”. Pochodził z Palestyny. 
Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej działalności Pana Jezusa jego 
matka, Maria, była wdową; pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była wła-
ścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. „Człowiek 
niosący dzban wody” (Mk 14,13) - to prawdopodobnie Marek. Jest również bardzo możliwe,  
że matka Marka była właścicielką ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem  
w swojej Ewangelii podaje ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: 
że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne w budce czy też 
w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai 
żydowskiej, obudził się i owinięty jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zo-
baczył, że Jezusa zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł 
do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło w rękach pachołka (Mk 
14,15).
 Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego 
św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim synem (1 P 5,13). Wieczernik 
służył Apostołom za dom schronienia po śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się ksią-
żę Apostołów zaraz po swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia (Dz 12,11-17).
 Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra z jałmużną dla Ko-
ścioła w Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św. Jakuba w Wieczerniku. Barnaba był krewnym 
Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej 
podróży na Cypr. Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb Małej Azji przez wysokie góry Tauru, 
Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła narodów. Marek nie czuł się zdolny 
ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 49 w Pergo zawrócił (Dz 
12,25; 13,13).
 Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą drugą podróż apostolską, Barnaba chciał 
zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił 
Pawła. Razem z Markiem udali się wówczas razem na Cypr. Była to wyspa rodzinna Barnaby, 



a może także i Marka (Dz 15,35-40). W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie 
Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona 
(Kol 4,10; Flm 24). Możliwe, że Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św. Pawła, do wspo-
mnianych adresatów, gdyż Apostoł narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia.
 W Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył do niego 
także Marek, jest mu bowiem „przydatny do posługiwania” (2 Tm 4,1).
 Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic 
pewnego o jego dalszych losach. Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijań-
skiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską 
za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana 
(98-117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych danych. Zastanawia to, że  
o męczeńskiej śmierci Marka nic nie wie św. Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi le-
genda, według której Marek miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet w Lorch (Austria).
 Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia 
i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek 
napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Mar-
kowy mógł więc powstać w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa  
i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół pobyt Pana Jezusa 
w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1,29-31).
 Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie 
dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5,4; 14,36; 15,22). 
Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7,1-23; 14,12). Ewangelię swoją pisał zapewne  
w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa 
(Mk 15,21) jako pośrednich świadków męki Pańskiej.
 Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz 
miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz  
w sprawach pogody. 



29 KWIETNIA

ŚWIĘTA KATARZYNA ZE SIENY, DZIEWICA I DOKTOR KOŚCIOŁA 
PATRONKA EUROPY

 Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przed-
ostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i Lapy Pian-
genti - córki poety Nuccio Piangenti. Przyszła na świat jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, 
zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, by przyjąć 
do swego grona sierotę po starszym bracie, Tomasza Fonte, który, po wstąpieniu do domini-
kanów, był pierwszym spowiednikiem Katarzyny.
 Katarzyna już jako kilkuletnia dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. 
Wspierana Bożą łaską w wieku 7 lat (w 1354 r.) złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kie-
dy miała 12 lat, doszło po raz pierwszy do konfrontacji z matką, która chciała, by Katarzyna 
wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza mło-
dość. Katarzyna jednak już od wczesnej młodości marzyła o całkowitym oddaniu się Panu 
Bogu. Dlatego wbrew woli rodziców obcięła sobie włosy i zaczęła prowadzić życie pokutne. 
Zamierzała najpierw we własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się 
to niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej Betania, w której spoty-
kała się na słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa pracowała 
nad swoim charakterem, okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług.  
W woli rodziców zaczęła upatrywać wolę ukochanego Zbawcy.
 Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od 
Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie. 
Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała bardzo 
mało, gdyż żal jej było godzin nie spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi. 
W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją 
nawiedzał sam lub ze swoją Matką. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna spędzała 
czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał z nią mistycznych zaślubin, zostawiając 
jej jako trwały znak obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa. Przemawiała 
odtąd i pisała listy w imieniu Chrystusa do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak 
duchownych, jak i świeckich. Skupiła ponadto przy sobie spore grono uczniów - elitę Sieny - 
dla których była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami 
Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację 
tajemnic Bożych w „celi swojego serca” z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemy-
śleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy Kościoła i świata.
 Katarzyna miała wielu wrogów. Uważano za rzecz niespotykaną, by kobieta mogła 
tak odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży w imieniu Chrystusa, 
ogłaszać się publicznie Jego posłanką. Pod naciskiem opinii wezwano więc przed trybunał 
inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy odbył się w klasztorze dominikanów 
przy kościele S. Maria Novella. Było to w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 21 maja 
1374 roku. Katarzyna miała jednak przy sobie nie tylko oskarżycieli, ale również obrońców. 
Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji ani błędu, tak w jej wypowiedziach, jak też 
w jej pismach.
 Zaledwie Katarzyna wróciła do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała 
się posłudze zarażonym z heroicznym oddaniem. W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku 



otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak nie w postaci ran, lecz krwawych promieni).
 Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym Kościele była orędowniczką 
pokoju i mediatorem. Domagała się od kolejnych papieży (najpierw od bł. Urbana V, a potem 
od Grzegorza XI) powrotu z Awinionu do Rzymu. Wobec nieskuteczności wysyłanych listów 
udała się do Awinionu, by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście. Kie-
dy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisywano to ważne wydarzenie. Po 
śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z Bari, który przyjął imię 
Urbana VI (1378-1389). Ten jednak swoją surowością zraził sobie kardynałów, dlatego część 
z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w osobie Klemensa VII (1378-1394). Kościół 
został podzielony. Kilka lat później, w 1409 r., miał pojawić się jeszcze drugi antypapież, co 
wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie dały rezultatu, 
gdyż antypapież nie chciał ustąpić, Katarzyna robiła wszystko, by jak najwięcej zwolenników 
skupić koło osoby prawowitego papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała 
też usilnie reformy, jakie Urban VI wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by 
tam pracować dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z różnych 
warstw społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub osiągnąć pokój.
 Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. Pozostawiła 
po sobie trzy dzieła, które zawierają jej naukę: „Dialog o Bożej Opatrzności”, „Listy” oraz 
„Modlitwy”. Jej kult rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt już nie wątpił, że była wybranką 
Bożą i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też jej grób wielu cudami. Już 
w roku 1383 bł. Rajmund z Kapui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy 
Apostolskiej przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła dominikanów S. Maria della Minerva 
w Rzymie i wybudował dla niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny „Żywot 
świętej Katarzyny ze Sieny”, wydany również po polsku. Bł. Rajmund napisał go na podstawie 
osobistych kontaktów ze św. Katarzyną (był jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym) 
oraz korzystając ze świadectwa innych bliskich jej osób, z którymi przeprowadził wiele roz-
mów. Pius II 26 czerwca 1461 roku w bazylice św. Piotra dokonał uroczystej kanonizacji 
sługi Bożej. W nagrodę za poniesione trudy w obronie Kościoła Pius IX w roku 1866 ogłosił 
św. Katarzynę drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. W roku 1939 papież Pius XII prokla-
mował św. Katarzynę ze Sieny drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł 
VI w 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież św. Jan Paweł II ogłosił ją w 1999 roku 
współpatronką Europy. Jest także patronką Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.

Źródło: brewiarz.pl 



INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  25 kwietnia 2016 r.
7.00 ++ Czesław Stasiewski (6. r. śm.) oraz zmarli z rodziców ob. stron
8.00 + Alfons (greg. 6)

18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Krystyny i Adama w 
45. rocznicę ślubu

19.00
1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Bożeny i Michała z 
okazji 25. rocznicy ślubu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapowiedź kandydata do przyjęcia święceń:

MATEUSZ JAN MAŁEK, syn Macieja, ur. 28 września 1991 r. w Gdańsku, ma przyjąć w 
archidiecezji gdańskiej święcenia prezbiteratu.

Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o nim coś, co czyniłoby go niegodnym święceń, jest w 
sumieniu zobowiązany powiadomić o tym tutejszy urząd parafialny lub rektorat Gdańskiego 
Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie. Należy jednak pamiętać, że złożenie 
fałszywego zeznania byłoby zniesławieniem kandydata, a to pociągałoby za sobą obowiązek 
naprawienia wyrządzonej szkody.

Wszystkich kandydatów do święceń polecajmy w modlitwach dobremu miłosiernemu i 
wszechmogącemu Bogu.

2. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr. Krystiana 
Kletkiewicza, diecezjalnego ceremoniarza, który wygłosi kazania dotyczące liturgicznej i 
duchowej strony zbliżającej się uroczystości poświęcenia naszego kościoła.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się też maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. 
Zapraszamy na nabożeństwa majowe – codziennie o godz. 17:30.

4. Spotkanie dla osób zapisanych na wrześniową pielgrzymkę do Włoch w środę, 27 
kwietnia, o godz. 19:30 w salce.

5. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w czwartek, 28 
kwietnia, o godz. 19:30 w kaplicy. Obecność obowiązkowa!

6. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
•	 w poniedziałek – święto św. Marka Ewangelisty;
•	 w piątek – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki 

Europy.

7. Organizujemy pielgrzymkę po sanktuariach Maryjnych Europy z okazji 100. rocznicy 
objawień fatimskich w dniach 11-22 maja 2017 roku. W programie: Fatima, Santiago de 
Compostela, Lourdes, La Salette, Einsiedeln i Altoetting. Więcej informacji i programy 
wyjazdu można uzyskać u ks. Proboszcza.

8. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Zygmunta Łepkowskiego,
 śp. Ludwika Bagińskiego.



WTOREK   26 kwietnia 2016 r.
7.00 Za parafię
8.00 + Alfons (greg. 7)

18.00 1) ++ Zofia i Kazimierz Wiklińscy oraz dziadkowie
2) + Sławomir

19.00 ++ Rodzice: Agnieszka, Jan, Józef i Bronisława (ona) oraz zmarli z rodzin Stolińskich 
i Czerwińskich
ŚRODA    27 kwietnia 2016 r.

7.00 ++ Józef, Franciszka (ona), Stanisław i Romuald

8.00 1) + Alfons (greg. 8)
2) ++ Feliks Lickiewicz (19. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

18.00 + Barbara Daszyńska
19.00 ++ Marianna i Czesław oraz rodzice i zmarli z rodziny Kulibertów

CZWARTEK   28 kwietnia 2016 r.
7.00 + Alfons (greg. 9)

8.00 1) W pewnej intencji
2) + Katarzyna Ochylska

18.00 + Hieronim Mazur (7. r. śm.)

19.00 1) + Barbara Daszyńska
2) ++ Krystyna Michałowska (1. r. śm.), Adam Michałowski oraz dziadkowie
PIĄTEK  29 kwietnia 2016 r.

7.00 ++ Stanisław i Franciszek
8.00 + Alfons (greg. 10)

18.00 1) + Barbara Moryc (6. r. śm.)
2) + Stefan Lament (m-c po pogrzebie)

19.00 O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka
SOBOTA  30 kwietnia 2016  r.

7.00 1) + Bronisław Kalinowski
2) + Janina Łukasik (m-c po pogrzebie)

8.00 1) + Alfons (greg. 11)
2) + Teresa Anczakowska (m-c po pogrzebie)

18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Marioli Lamparskiej
19.00 ++ Rodzice: Szczepan i Zofia Ziębińscy oraz Józef i Czesława (ona) Modrzejewscy

NIEDZIELA   1 maja 2016 r. 
6.30 + Wanda Babul (2. r. śm.)
8.00 Żywy Różaniec
9.30 + Alfons (greg. 12)
11.00 ++ Teresa Sobota (1. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

12.30 1) ++ Romuald i rodzice z ob. stron
2) + Mirosław Nasiadka (2. r. śm.)

14.00 ++ Leopold i Helena Leszczyńscy oraz rodzice z ob. stron
18.00 ++ Felicja, Weronika, Anastazja, Brunon, Bernard i Wacław
19.30 Za parafię



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 1 maja, przed 
Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

SKĄD POCHODZĄ SŁOWA: „CO JEST SYMBOLEM ŚW. MARKA EWANGELI-
STY”?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:


