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GDYNIA - CHYLONIA

*

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8;
J 4,5-42.
„Przybył więc do miasteczka
samarytańskiego, zwanego Sychar,
w pobliżu pola, które [niegdyś] dał
Jakub synowi swemu,
Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział
sobie przy studni. Było to około
szóstej godziny. Nadeszła [tam]
kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi
pić!» Jego uczniowie bowiem udali
się przedtem do miasta dla
zakupienia żywności. Na to rzekła
do Niego Samarytanka:
«Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała
się napić?» Żydzi bowiem z
Samarytanami unikają się
nawzajem. Jezus odpowiedział jej
na to: «O, gdybyś znała dar Boży
i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci
mówi: "Daj Mi się napić" prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci
wody żywej». Powiedziała do
Niego kobieta: «Panie, nie masz
czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody
żywej? Czy Ty jesteś większy od
ojca naszego Jakuba, który dał
nam tę studnię, z której pił i on
sam, i jego synowie i jego
bydło?» W odpowiedzi na to rzekł
do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę
wodę, znów będzie pragnął. Kto
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie
się w nim źródłem wody
wytryskającej ku życiu
wiecznemu». Rzekła do Niego
kobieta: «Daj mi tej wody, abym już
nie pragnęła i nie przychodziła tu
czerpać».

*

W DUCHU I PRAWDZIE, CZYLI
O KOMUNII DUCHOWEJ, KTÓRA „DZIAŁA”
Samarytanka zapytuje Pana Jezusa, gdzie jest właściwe miejsce czczenia
Boga, w Jerozolimie czy w Samarii? My również możemy zapytać Jezusa:
czy możemy go również czcić w domu, gdy nie możemy przyjść na
Eucharystię do kościoła, bo istnieje niebezpieczeństwo koronawirusa?
Czy możemy przyjąć Komunię duchową, gdy nie możemy spożyć Ciała
Chrystusa pod postacią chleba i jakie ona ma skutki?
Ks. Grzegorz Strzelczyk tak oto ciekawie prezentuje nauczanie Kościoła
na ten temat: Sobór Trydencki (1551) naucza: "Odnośnie do korzystania
z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili
trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko
sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy
w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb - żywą „wiarą,
która działa przez miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek; inni
wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo" - Sobór
Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8.
W PRAKTYCE ZATEM:
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez
spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski
uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim
Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z
Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego
Sakramentu.
Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w
transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z
robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć
warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii
duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".
Ks. Jacek Socha
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
19 marca – Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

(J 4, 5-15)
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16/03/2020 Poniedziałek
1. + Rodzice: Anastazja i Bolesław, Józefa i Andrzej
oraz rodzeństwo z obojga stron.
2. + Żona Halina w 8 rocz. śmierci oraz rodzice
Marta i Jan, Aleksandra i Piotr
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Wandy z okazji
urodzin z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary
Ducha Świętego oraz o Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
2. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
3. + Alicja Gruchała w 2 rocz. śmierci oraz mąż
Eugeniusz i rodzice z obojga stron
17/03/2020 Wtorek
1. + Rodzice Anna i Zygmunt oraz zmarli z rodziny.
2. + Gerard w 12 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny
Cyrockich
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Jadwiga oraz zmarli z rodziny Wantke
18/03/2020 Środa
1. + Władysław, Maria, Zenobia, Jerzy z rodziny
Dąbrowskich oraz Ambroży, Helena, Franciszek i
Jerzy z rodziny Grablowskich
2. + Czesława i Andrzej, Walentyna i Stanisław,
Anna i Paweł
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Rodzice chrzestni Franciszek i Stanisława oraz
teściowie Helena i Alojzy Legandt
19/03/2020 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna w 80 rocz. urodzin Haliny i
Wojciecha oraz w 55 rocz. ślubu z prośbą o dar
zdrowia i opiekę Matki Najświętszej
2. + Rodzice, siostra, bratowa, bracia i Julia z
rodziny Pieńkowskich oraz rodzice siostry, bracia,
bratowe i krewni z rodziny Szymochów
3. + Józef Dągowski
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Julianna, Jadwiga, Wacława, Irena, Józef, Jan,
Henryk Kosiński
20/03/2020 Piątek
1. + Zmarli w czyśćcu
2. + Sławomir Wąsiura
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Feliks Trepczyk w 29 rocz. śmierci oraz syn
Franciszek
21/03/2020 Sobota
1. + Mąż Józef w 17 rocz. śmierci oraz rodzice i
bracia Edward i Jan oraz zmarli z rodziny
Czerwińskich, rodzice i bracia Henryk i Eugeniusz
2. + Mąż Józef, syn Adam Zielman
3. + Zbigniew w 13 rocz. śmierci oraz Roman
+ Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
22/03/2020
IV Niedziela Wielkiego Postu
1. + Ryszard Gasiulewicz w 4 rocz. śmierci
2. + Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
W intencji parafii
+ Małgorzata Doering oraz Brunon Doering
Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci
+ Janina i Franciszek Jarczyńscy
+ Piotr Żurawski oraz rodzice Emilia i Kazimierz
Biuro parafialne:
Poniedziałek: 9:30-12:30 i 16:00-17:30
Wtorek: 9:30 – 12:30;
Środa: nieczynne
Czwartek: 9:30 – 12:30 i 16:00 – 17:30
Piątek: 9:30 – 12:30;
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Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Odwołujemy sprawowanie Mszy Świętych z ludem
oraz innych nabożeństw z udziałem wiernych w
parafii św. Mikołaja z dniem 14 marca.
2. Msze Święte i nabożeństwa będą sprawowane w
pustym kościele i w tych Liturgiach mogą wziąć udział
tylko: Liturgiczna Służba Ołtarza, organista,
zakrystianka i osoby, które zamówiły intencje mszalne
(wejście przez zakrystię od strony ul. Młyńskiej).
3. Zapraszamy do obejrzenia transmisji online, na profilu
facebookowym Głos Mikołaja, Mszy Świętej w
niedzielę o 10:00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali w
niedzielę o 17:00 i Drogi Krzyżowej w piątek
o 17:45.
4. Dolny kościół będzie otwarty przez cały dzień
zarówno w dni powszednie jak i w niedzielę dla
indywidulanej modlitwy każdego wiernego. Nie
odwołujemy adoracji Najświętszego Sakramentu.
5. Księża będą służyli Spowiedzią Świętą w dolnym
kościele od poniedziałku do soboty od 17:00 do 18:10.
6. W związku z pandemią koronawirusa zachęcamy do
modlitwy i wzajemnej troski o siebie, dlatego
organizujemy
zbiórkę
żywności
dla
osób
potrzebujących z naszej parafii. Kosz na niepsujące się
produkty jest wystawiony w dolnym kościele. Prosimy
też parafian o zgłaszanie telefoniczne lub mailowe do
biura parafialnego osób ze swojego otoczenia, które
mogą potrzebować pomocy, a same o nią nie
poproszą.
7. Zawieszamy do odwołania zbiórki ministranckie oraz
spotkania dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii Świętej, a także kandydatów do
Bierzmowania.
8. Odwołujemy spotkania grup i wspólnot parafialnych.
9. Odwołujemy Kurs dla narzeczonych, który miał się
odbyć w dniach 20 - 21 marca. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
10. W pogrzebach będą mogli wziąć udział tylko najbliżsi
do 50 osób.
11. Biuro parafialne będzie czynne w najbliższym tygodniu
w normalnych godzinach urzędowania. Jeśli to
możliwe prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub
mailowo.
W minionych dniach zmarli:
+ Janina Bruch, lat 88; + Janina Ferfecka, lat 73;
+ Dorota Matuszewska, lat 85

Adres: ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia
kontakt: 58/663 44 14
e-mail: kancelaria@swmikolaj.org
Tel dyżurny: 516 368 194 (pilne, tzn. chorzy i umierający)
Konto: Bank Pekao
08 1240 5354 1111 0010 9124 3039
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