
Msza œw.
NIEDZIELA:
8.00,10.00,12.00,16.30

Ewangelia  wg   œw. Mateusza (13, 44-46)

     Jezus opowiedzia³ t³umom tak¹ przypowieœæ:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz³ go pewien 

cz³owiek i ukry³ ponownie. Uradowany poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ tê 

rolê.
        Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukuj¹cego piêknych pere³. 

Gdy znalaz³ jedn¹ drogocenn¹ per³ê, poszed³, sprzeda³ wszystko, co mia³, i kupi³ j¹».
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Msza œw.
Dni powszednie:
7.30,18.30
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      Dzisiejsza liturgia S³owa wyraŸnie wskazuje na M¹droœæ, któr¹ nale¿y traktowaæ jako 
pewn¹ drogê do Boga. Jak pokazuj¹ dalsze karty Biblii: nie wystarczy posiadaæ m¹droœci, 
lecz trzeba ni¹ ¿yæ i praktykowaæ. Mo¿na powiedzieæ w pewnym sensie, ¿e nie wolno 
M¹droœci daæ odpocz¹æ.
    M³ody Król Salomon zachwyca nas dzisiaj pokor¹ i m¹droœci¹ ludzk¹. Prosi o M¹droœæ 
Bo¿¹ i spotyka siê z aprobat¹ Pana. Bêdzie j¹ wykorzystywa³ przez ca³e swoje ¿ycie, 
zachwycaj¹c tym sobie wspó³czesnych. Niestety w pewnym momencie zapomni o 
wiernoœci Darczyñcy i odda siê po¿¹dliwoœci doczesnej. To bêdzie jego odwrócenie siê i 
zaprzestanie wspó³pracy z Bogiem (por. Neh 13,25n). Jak wiêc nale¿y dbaæ o utrzymanie 
daru Bo¿ych wskazañ drogi do œwiêtoœci?
      Wspomina o tym œw. Pawe³: mi³oœæ jest t¹ wiêzi¹ wspó³pracy. Oto Bóg wspó³pracuje z 
tymi, którzy Go mi³uj¹, gdy¿ to czyni ich podobnymi do Syna Bo¿ego. Zatem Bóg, 
widz¹c szlachetne zamiary ludzi chc¹cych kochaæ, b³ogos³awi im oraz umo¿liwia 
zrealizowanie zamierzonych celów: Mi³oœæ wspiera mi³oœæ.
     Obrazem wartoœci nadrzêdnej jest niew¹tpliwie królestwo niebieskie. Ze wzglêdu na 
nie rolnik sprzeda³ wszystko i kupi³ pole ze skarbem; ze wzglêdu na nie kupiec sprzeda³ 
wszystko i kupi³ drogocenn¹ per³ê; wreszcie ze wzglêdu na nie otrzymaliœmy sumienie, 
¿eby umieæ ze wszystkiego odrzucaæ z³o i zostawiaæ w swoich sieciach dobro.
przyjêciu? Czy mi tak dobrze?, Itp.
     Naszym priorytetem jest zjednoczenie z umi³owanym Bogiem w niebie.  Modl¹c siê 
PrzyjdŸ królestwo Twoje, prosimy o zapanowanie mi³oœci. A jeœli ju¿ teraz sami 
wp³ywamy na swoje otoczenie i pomagamy jej zapanowaæ, to rzeczywiœcie niebo 
zaczyna siê ju¿ na ziemi.

Strona internetowa klasztoru:
www.kosciolmorski.pl
zapraszamy

Franciszkañski k¹cik ogrodniczy

Warzywa w ofercie ogrodu klasztornego
w Gdañsku - Nowym Porcie:

Uprawiane  w warunkach  w pe³ni ekologicznych to znaczy : 

1. ca³kowicie bez nawo¿enia nawozami chemicznymi. 

2. Bez stosowania ochrony chemicznej.

Pomidory 
malinowe

o. Erwin Urbaniak tel: 501-630-942

Nasiona bobu znane s¹ z wyj¹tkowych w³aœciwoœci 
od¿ywczych, dlatego warto w pe³ni wykorzystaæ 
krótki niestety sezon na to warzywo i jadaæ je jak 
najczêœciej. I to nie tylko tradycyjnie: ugotowane i 
okraszone mas³em lub zrumienion¹ bu³eczk¹. Bób 
mo¿na dodawaæ do zup i sa³atek, wyœmienicie 
smakuje z czosnkiem i pomidorami, dobrze 
komponuje siê z kminkiem lub imbirem.

Bób



Œw. Krzysztof - Patron podró¿uj¹cych

Œwiêty Krzysztof, mêczennik

Imiê Krzysztof wywodzi siê z

jêzyka greckiego i oznacza

tyle, co "nios¹cy Chrystusa". 

O ¿yciu œw. Krzysztofa brak pewnych wiadomoœci. Wed³ug

póŸniejszych, ale prawdopodobnych œwiadectw, opartych na tradycji, œw.

Krzysztof mia³ pochodziæ z Ma³ej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam mia³

ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹ za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest

jednym z Czternastu Wspomo¿ycieli, czyli szczególnych patronów.

Najstarszym dowodem kultu œw. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452,

znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej

ku czci Mêczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, ¿e w tym

czasie Œwiêty odbiera³ szczególn¹ czeœæ w Nikomedii i w Bitynii. Jest tak¿e

podana wzmianka, ¿e w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku bra³ udzia³

niejaki Fotyn z klasztoru œw. Krzysztofa, co równie¿ potwierdza kult

Mêczennika. Papie¿ œw. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, ¿e w Taorminie na

Sycylii za jego czasów istnia³ klasztor pw. œw. Krzysztofa.

Z powodu braku szczegó³owych informacji o œw. Krzysztofie,

œredniowiecze na podstawie imienia "nios¹cy Chrystusa" stworzy³o popularn¹

legendê o tym œwiêtym. Wed³ug niej pierwotne imiê Krzysztofa mia³o

brzmieæ Reprobus (z greckiego Odra¿aj¹cy), gdy¿ mia³ on mieæ g³owê

podobn¹ do psa. Wyró¿nia³ siê za to niezwyk³¹ si³¹. Postanowi³ wiêc oddaæ

siê w s³u¿bê najpotê¿niejszemu na ziemi panu. S³u¿y³ najpierw królowi swojej

krainy. Kiedy przekona³ siê, ¿e król ten bardzo boi siê szatana, wst¹pi³ w jego

s³u¿bê. Pewnego dnia przekona³ siê jednak, ¿e szatan boi siê imienia

Chrystusa. To wzbudzi³o w nim ciekawoœæ, kim jest ten Chrystus, którego boi

siê szatan. Opuœci³ wiêc s³u¿bê u szatana i poszed³ w s³u¿bê Chrystusa.

Zapozna³ siê z nauk¹ chrzeœcijañsk¹ i przyj¹³ chrzest. Za pokutê i dla

zadoœæuczynienia, ¿e s³u¿y³ szatanowi, postanowi³ zamieszkaæ nad Jordanem,

w miejscu, gdzie woda by³a p³ytsza, by przenosiæ na swoich potê¿nych

barkach pielgrzymów, id¹cych ze Wschodu do Ziemi Œwiêtej.

Pewnej nocy us³ysza³ g³os Dziecka, które prosi³o go o przeniesienie na

drugi brzeg. Kiedy je wzi¹³ na ramiona, poczu³ ogromny ciê¿ar, który go

przyt³acza³ - zdawa³o mu siê, ¿e zapadnie siê w ziemiê. Zawo³a³: "Kto jesteœ,

Dzieciê?" Otrzyma³ odpowiedŸ: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. DŸwigaj¹c

Mnie, dŸwigasz ca³y œwiat". Pan Jezus mia³ mu wtedy przepowiedzieæ rych³¹

œmieræ mêczeñsk¹. Ten w³aœnie fragment legendy sta³ siê natchnieniem dla

niezliczonej liczby malowide³ i rzeŸb œw. Krzysztofa. Tradycja mia³a

Reprobusowi nadaæ tytu³ "Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr.

Christoforos). Pan Jezus po przyjêciu przez Krzysztofa chrztu mia³ mu

przywróciæ wygl¹d ludzki.

Œw. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz

chrzeœcijañskiej m³odzie¿y, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów,

modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podró¿nych, przewoŸników, tragarzy,

turystów i ¿eglarzy. Orêdownik w œmiertelnych niebezpieczeñstwach. W dzieñ

jego dorocznej pami¹tki poœwiêca siê wszelkiego rodzaju pojazdy

mechaniczne.

W ikonografii Œwiêty przedstawiany jest jako m³odzieniec, najczêœciej

jednak jako olbrzym przechodz¹cy przez rzekê, na barkach niesie Dzieci¹tko

Jezus, w rêku trzyma maczugê, czasami kwitn¹c¹; tak¿e jako potê¿ny

mê¿czyzna z g³ow¹ lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko króluj¹ce na globie,

palma mêczeñska, pustelnik z lamp¹, ryba, sakwa na chleb, wieniec ró¿,

wios³a.
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