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Ewangelia  wg   œw. Mateusza (14, 22-33)
     Gdy t³um zosta³ nasycony, zaraz Jezus przynagli³ uczniów, ¿eby wsiedli do ³odzi i 

wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi t³umy. Gdy to uczyni³, wyszed³ sam jeden 

na górê, aby siê modliæ. Wieczór zapad³, a On sam tam przebywa³.
      £ódŸ zaœ by³a ju¿ o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by³ 

przeciwny. Lecz o czwartej stra¿y nocnej przyszed³ do nich, krocz¹c po jeziorze. 

Uczniowie, zobaczywszy Go krocz¹cego po jeziorze, zlêkli siê, myœl¹c, ¿e to zjawa, i ze 

strachu krzyknêli. Jezus zaraz przemówi³ do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie 

siê!» Na to odezwa³ siê Piotr: «Panie, jeœli to Ty jesteœ, ka¿ mi przyjœæ do siebie po 

wodzie!»  A On rzek³: «PrzyjdŸ!» Piotr wyszed³ z ³odzi i krocz¹c po wodzie, podszed³ do 

Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru ul¹k³ siê i gdy zacz¹³ ton¹æ, krzykn¹³: «Panie, 

ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ go, mówi¹c: «Czemu 

zw¹tpi³eœ, cz³owiecze ma³ej wiary?»
      Gdy wsiedli do ³odzi, wiatr siê uciszy³. Ci zaœ, którzy byli w ³odzi, upadli przed Nim, 

mówi¹c: «Prawdziwie jesteœ Synem Bo¿ym».
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       Znajdujemy siê z Piotrem i uczniami na jeziorze. Podobnie jak Eliasz prze¿ywaj¹ oni 
wielk¹ trwogê, a byli doœwiadczonymi rybakami. Tê scenê równie¿ nale¿y przeczytaæ 
wed³ug sensu duchowego: Uczniowie znajduj¹ siê w centrum zagro¿enia, pozornie 
panuj¹c nad ³odzi¹. Wewn¹trz jednak s¹ zalêknieni. Nag³e wiatry na Jeziorze Genezaret 
by³y czymœ normalnym, ale mimo to ich czujnoœæ i opanowanie by³y bardzo os³abione.
      W takiej chwili przychodzi do nich po wodzie Jezus. Wy³ania siê zza fal i ginie 
zas³aniany za nimi. Brak oœwietlenia na œrodku Morza Tyberiadzkiego sprawia³o, ¿e 
niebo zlewa³o siê z wod¹ i nie by³o ¿adnego punktu odniesienia. Czy¿ ta sceneria nie 
przypomina naszego wnêtrza w momencie kryzysu? Ostatni¹ rzecz¹, której mogliby siê 
spodziewaæ Aposto³owie by³ ktoœ chodz¹cy po wodzie. Zmys³y zaczê³y wariowaæ. Nie 
dowierzali swoim oczom, ani s³owom wzajemnie wykrzykiwanym do siebie. Nie sposób 
by³o odró¿niæ tego co przekazywa³ wzrok, z tym co m¹ci³a w g³owie wyobraŸnia. W 
takim huraganie wewnêtrznym daje siê s³yszeæ s³owo S³owa: „Odwagi, to Ja jestem nie 
bójcie siê”. S³owa ta pad³y z wielk¹ moc¹ – przywracaj¹c trzeŸwoœæ umys³u, porz¹dek 
dzia³ania i opanowuj¹c ogromny strach.

Strona internetowa klasztoru:
www.kosciolmorski.pl
Fb - na facebooku
zapraszamy

Franciszkañski k¹cik zielarski
Herbarium œw. Antoniego
o. Erwin Urbaniak tel: 501-630-942

 
     Eliksir zawiera mieszaninê ekstraktów zió³. 
Siemiê lniane ogranicza ³aknienie. Wywo³uje 
uczucie pe³noœci po spo¿ytym posi³ku. Pomaga 
ograniczyæ wartoœæ kaloryczn¹ spo¿ytego posi³ku 
oraz utrzymaæ prawid³ow¹ czynnoœæ systemu 
jelitowego. Mniszek pobudza trawienie. Przyczynia 
siê do utrzymania fizjologicznego zrównowa¿onego 
odczynu ¿o³¹dka oraz do prawid³owej czynnoœci 
w¹troby. Lubczyk wspiera trawienie, w¹trobê i pracê 
dróg ¿ó³ciowych. Skrzyp wspiera czynnoœæ w¹troby. 
Krwawnik przyczynia siê do utrzymania prawi-
d³owego poziomu cholesterolu i kontroli masy cia³a. 
Dodaje energii, wspiera witalnoœæ.

Eliksir Lekka jak Piórko

Cena: 30 z³

W zwi¹zku z wieloma pytaniami od wiernych, dotycz¹cymi 
mo¿liwoœci z³o¿enia ofiary (przelania) na konto bankowe 
Klasztoru, pragniemy poinformowaæ, i¿ Klasztor Franciszkanów 
posiada konto bankowe w banku Santander Polska.
 
Nr konta: 37 1090 1069 0000 0001 4285 3965

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów

Oliwska 2     80-563  Gdañsk Nowy Port

Za wszelkie z³o¿one ofiary na rzecz naszego Koœcio³a i Klasztoru 

sk³adamy serdeczne Bóg Zap³aæ. Jednoczeœnie pragniemy 

poinformowaæ, ¿e co tydzieñ we wtorek o godz.7.30 modlimy siê na 

Mszy Œwiêtej za naszych Dobroczyñców.

Z darem modlitwy i wdziêcznym sercem 

bracia franciszkanie z Gdañska Nowego Portu



Parkowanie w s³oñcu - Phil Bosmans

Nie bêdê wiecznie chodzi³ po œwiecie.

Mój czas parkowania w s³oñcu na naszej ma³ej 

planecie znajduje siê miêdzy wiecznoœci¹

przed moimi narodzinami

a wiecznoœci¹ po mojej œmierci. Mam w³asny parkometr.

Nie mogê przestawiæ wskazówek. Nie mogê do niego

wrzuciæ nastêpnej monety i przed³u¿yæ czasu postoju.

Mój czas jest nieodwo³alnie ograniczony.

Nie ma takiej w³adzy, która mog³aby mi pomóc.

Moje ¿ycie jest jak imiê, które wypisuj¹ na morskim

piasku - wystarczy byle wietrzyk i wszystko znika.

I co dalej ?

Jedno jest pewne - nie trzeba siê smuciæ.

Trzeba raczej postaraæ siê zaparkowaæ w s³oñcu,

a nie w gnieŸdzie os, pe³nym drêcz¹cych, tocz¹cych jak 

robaki trosk i sprawiæ, by dzieñ sta³ siê piêkny.

Zachwyciæ siê œwiat³em, mi³oœci¹, dobrymi ludŸmi

i rzeczami.

B¹dŸ przyjazny, serdeczny wobec starego cz³owieka,

który wie, ¿e jego czas dobiega koñca,wobec chorego,

upoœledzonego, rozczarowanego, oszukanego

i tylu nieszczêœliwych,

dla których nie by³o ju¿ miejsca na s³oñcu.

Dla nich i dla wszystkich wokó³ trzeba zrobiæ wszystko,

by ich dni by³y piêkne.

¯eby byæ szczêœliwym,

w³aœciwie nie trzeba robiæ niczego wiêcej.

Parkuj w s³oñcu i pozwó³ zegarowi iœæ dalej.

Gwizdanie na deszczu - Phil Bosmans

Jak to siê dzieje,¿e niektórzy

ze smutkiem spogl¹daj¹ w s³oñce,

a inni potrafi¹ gwizdaæ na deszczu ?

Jak to siê dzieje,¿e niektórzy,

kiedy tylko otworz¹ oczy, zawsze widz¹ wady i b³êdy ?

To dlatego, ¿e o sensie ¿ycia i rzeczy

myœl¹ w wypaczony sposób.

Potrzebujê Boga - nie nieuchwytnej postaci

bez twarzy,gdzieœ daleko st¹d,

lecz przyjaciela, Ojca,który jest blisko.

Obcuj¹c w swym sercu z Bogiem,

ludzie ka¿dego ranka patrz¹ na œwiat innymi oczami.

BYÆ UBOGIM

Nie wiesz,co to znaczy.

Byæ biednym, jak miliony ludzi na œwiecie.

Nie wiesz,co to znaczy.

Zburz dom i postaw sza³as z blachy, papy, eternitu i gliny.

Nie bêdzie sypialni ani barku.

Zamiast foteli i kanapy - deski i skrzynki.

Pozb¹dŸ siê auta, telewizora, radia.

Odetnij œwiat³o, telefon, wodê, gaz.

Zabraknie te¿ gazety, wie¿y stereo, lodówki, zamra¿alnika.

Zniknie ³adna odzie¿, lekarz, apteka, szpital.

Czy gdybyœ by³ ubogi, kocha³byœ tych,którzy op³ywaj¹ we wszystko

i niczym nie chc¹ siê podzieliæ? Nauczy³byœ siê nienawidziæ bogatych.

Obawiam siê, ¿e tak jest w wielu krajach.
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