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GDYNIA - CHYLONIA

*

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

*

LAETARE
CZYTANIA NA NIEDZIELĘ:
1 Sm 16,1b.6-7.10-13b;
Ef 5,8-14; J 9, 1-41.
„Jezus, przechodząc, ujrzał
pewnego człowieka, niewidomego
od urodzenia. Uczniowie Jego
zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto
zgrzeszył, że się urodził niewidomy
– on czy jego rodzice?" Jezus
odpowiedział: "Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego,
ale stało się tak, aby się na nim
objawiły sprawy Boże. Trzeba
nam pełnić dzieła Tego, który
Mnie posłał, dopóki jest dzień.
Nadchodzi noc, kiedy nikt nie
będzie mógł działać. Jak długo
jestem na świecie, jestem
światłością świata".
To powiedziawszy, splunął na
ziemię, uczynił błoto ze śliny
i nałożył je na oczy niewidomego,
i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w
sadzawce Siloam" – co się
tłumaczy: Posłany. On więc
odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem
widywali go jako żebraka, mówili:
"Czyż to nie jest ten, który siedzi
i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to
jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest
tylko do tamtego podobny". On
zaś mówił: "To ja jestem". Mówili
więc do niego: "Jakżeż oczy ci się
otworzyły?" On odpowiedział:
"Człowiek, zwany Jezusem, uczynił
błoto, pomazał moje oczy i rzekł
do mnie: „Idź do sadzawki Siloam
i obmyj się”. Poszedłem więc,
obmyłem się i przejrzałem".

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO:
25 marca – Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego

JAK TRWOGA, TO BÓG DO NAS, CZYLI O SZANSIE NA
MODLITWĘ SERCA W CZASIE EPIDEMII.
Jest takie powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. Myślę, że jest w nim
dużo głębokiej mądrości. Do kogo jak nie do naszego Pana mielibyśmy się
uciekać, gdy przychodzi czas niepewności i choroby? W tych ostatnich dniach
dotarła jednak do mnie myśl, że w momentach trwogi i cierpienia Bóg jako
pierwszy wychodzi ku człowiekowi. Zdejmuje mu z oczu „błoto lęku, grzechu
i niewiary” i chce byśmy się „obmyli” w sadzawce wiary, pokoju i wolności.
Sytuacja w której się znaleźliśmy, uniemożliwia nam zwyczajne
przychodzenie do kościoła parafialnego. Wiem, że wielu z Was bardzo tego
brakuje, także mi brakuje Was i muszę przyznać, że smutno wygląda gdyński
„Mikołaj” bez parafian. Myślę jednak, że oprócz tego, że jest to sytuacja
bolesna i czas próby, to jest w tym również pewna szansa. Mam bowiem takie
przekonanie, że w tych dniach, Bóg chce nam pokazać, gdzie jest sadzawka z
dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest źródło życia duchowego?
Kilka tygodni temu miałem okazję być w Jerozolimie i chodziłem,
podziemnymi kanałami, korytarzami wydrążonymi pośród skał pod miastem
ku sadzawce Siloe. Nie jest to łatwe, ale przygoda niezwykła. Można iść trasą
prostszą i trudniejszą. Ci, którzy poszli trudniejszą przeżyli przygodę, widzieli
więcej, choć przyszli przemoczeni i chyba nawet trochę zziębnięci.
Nie trzeba jednak jechać do Jerozolimy, by doświadczyć, jak
niewidomy z dzisiejszej Ewangelii, zdjęcia błota i obmycia w sadzawce Siloe.
Ta sadzawka, to źródło jest w nas. Możemy je odkryć spotykając się w „sobie”
z Bogiem. Dokonując aktu wiary, mówiąc w sercu np. :„Jezu ufam Tobie”,
„Jezu wierzę, że jesteś tutaj w moim domu, we mnie”, „Boże niech Twój
Duch poruszy teraz mego ducha i niech Twoja miłość rozleje się w moim
sercu”, kiedy tak się dzieje, to dochodzi do spotkania z Bogiem. On jest
miłością i ciągle chce się nam dawać, gdy więc ja czy Ty dokonujemy aktu
wiary w swym sercu, On się nam daje bardzo hojnie. Można też to robić, jak
mówi stara chrześcijańska tradycja, w rytm oddechu, powtarzając wielokrotnie,
tysiące razy w ciszy imię Jezus lub zdanie: Panie Jezu Chryste zmiłuj się nade
mną. Warto znaleźć sobie czas, wyłączyć radio, komputer czy też telewizor,
usiąść wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem i powtarzać. Możesz
zamknąć oczy lub miej je otwarte. Bylebyś czuwał. Duchowość chrześcijańska
nazywa takie ćwiczenie: Modlitwą Jezusową albo modlitwą serca. Po jakimś
czasie, ze zdziwieniem odkryjesz, że ta prosta modlitwa owocuje: pokojem,
uważnością, wewnętrzną wolnością, a więc owocem działania w nas Ducha.
Przed nami czas próby, w którym mamy odkryć Kościół domowy, a w
tym Kościele swoje serce, gdzie dochodzi do spotkania z Bogiem
„obmywającym” nas z trwogi. Dajmy się Mu odnaleźć.
ks. Jacek Socha
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23/03/2020 Poniedziałek
1. + Leon, Aniela, Augustyn, Wincentyna
2. + Edmund Hebel w 34 rocz. śmierci, Leokadia i
Feliks, Cecylia i Antoni, zmarli z rodziny
Grabowskich i Hebel
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Jan Kreft w 3 rocz. śm., rodzice z obojga stron
24/03/2020 Wtorek
1. + Stefania, Paweł, Anna, Franciszek i Maria
2. + Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
1. + Jan Hyży w 3 rocz. śmierci
2. + Rodzice Stanisław i Janina, zmarli z rodziny
25/03/2020 Środa
1. W intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców
2. Dziękczynno-błagalna w 3 rocz. urodziny Maćka
z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia
także dla Ali, Janka i Hani
3. + Janina, Mirosława, Władysław, Henryk,
Kazimierz Zając
1. + Czesław Czechowicz w 19 rocz. śmierci oraz
rodzice i brat
2. + Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
26/03/2020 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Iwony z okazji urodzin
2. + Zmarli w czyśćcu
1. + Jerzy Popławski, Czesław Klas, Roman
Jóźwiak, Czesław Renka, Franciszek Szymański,
Józefa Wasielak, Bogdan Gabriel, Maria Ekert,
Janina Bruch, Janina Ferfecka, Małgorzata
Fiedorowicz, Dorota Matuszewska
2. + Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
27/03/2020 Piątek
1. + Rodzice oraz Roman i Władysława Szulc
2. + Wincenty Hajdarowicz
1. + Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
2. + Lili i Bolesław Pietrzak, Janina Szulc oraz
zmarli z obojga stron
28/03/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w 93 rocz. urodzin
Bogumiły, podziękowanie za opiekę Matki Bożej
z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Jubilatki,
dzieci, wnuków i prawnuków
2. + Rodzice Bernadeta i Stanisław, teść Tadeusz,
oraz zmarli z rodziny Krefta i Treder.
3. + Zmarli z rodziny Kruczyńskich, Wesołych i
Jeżewskich
+ Leokadia Szczepkowska - gregoriańska
29/03/2020
V Niedziela Wielkiego Postu
1. + Córka Danuta oraz Irena, Franciszek i
Agnieszka, zmarli z rodziny z obojga stron
2. + Bernard Kinowski oraz Darek i Leszek, rodzice
z obojga stron
W intencji parafii
+ Marianna i Józef Rajski.
1. Dziękczynno-błagalna w 60 rocz. urodzin
Mirosława Kilichowskiego z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Jubilata i jego rodziny
2. + Leon Kirszka w 1 rocz. śmierci
+ Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
+ Zdzisław Pisarek
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. Msze Święte sprawowane są w kościele w zwyczajnych godzinach.
Ze względu na bezpieczeństwo zachęcamy, by jednak pozostać
w domach. W Liturgiach, na dzień dzisiejszy, może wziąć udział do
50 osób.
2. Niestety musimy odwołać rekolekcje wielkopostne, które miał
poprowadzić o. Jacek Szymczak w dniach 29 marca - 1 kwietnia.
Ufamy, że uda nam się przeżyć rekolekcje z o. Szymczakiem w
innym terminie np. pod koniec maja. Chcemy jednak przeżyć
rekolekcje wielkopostne tak jak się da, czyli od przyszłej niedzieli
do środy, 1 kwietnia, ks. Grzegorz i ks. Proboszcz Jacek
umieszczać będą w internecie każdego dnia jedną konferencję.
Nasze rekolekcje będą mówiły o ludziach z Biblii, którzy tak jak
my teraz, przeżyli swoje życiowe próby i kryzysy. ”Ludzie próby”
to tytuł naszych rekolekcji.
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. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem będzie udzielane
w niedzielę, 22 marca w godzinach od 15:00 do 16:00. Ksiądz
przejdzie obok naszych domów, stąd prosimy o podejście do okien
lub wyjście na balkon. Przewidywana trasa: ulica Lubawska,
Chylońska, Starogardzka, Wejherowska, Park Kiloński, Opata
Hackiego, Zamenhofa i Młyńska.
5. Dolny kościół jest otwarty od poniedziałku do soboty od 8:40 do
18:15 i trwa w nim indywidulana adoracja Najświętszego
Sakramentu.
6. Księża będą służyli spowiedzią w dolnym kościele od poniedziałku
do soboty od 17:00 do 18:10.
7. 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.
8. Niestety musimy odwołać:
a) Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – 25 marca i przenosimy
na dogodny termin, który podamy w przyszłości.
b) Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii - 27 marca;
c) Długodystansową Drogę Krzyżową - 28 marca;
9. W Mszach pogrzebowych mogą wziąć udział tylko najbliżsi, do 50
osób. Nie ma też możliwości wprowadzenia trumny czy urny do
kościoła oraz do kaplicy na cmentarzu.
10. Biuro parafialne będzie czynne w najbliższym tygodniu w
normalnych godzinach urzędowania. Jeśli to możliwe, prosimy
o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.
11. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają finansowo naszą parafię.
Staramy się funkcjonować w miarę normalnie w tym trudnym
czasie, a to znaczy, że działamy charytatywnie i troszczymy się jako
wspólnota o najsłabszych, trwają prace remontowe przy
budynkach parafialnych, wypłacane są pensje dla pracowników
parafii, opłacamy rachunki za ogrzewanie i prąd. W trudnym dla
wszystkich czasie serdecznie prosimy o pomoc w utrzymaniu
finansowym parafii poprzez wpłatę na konto parafii czy poprzez
skarbonkę umieszczoną w dolnym kościele.
W minionych dniach zmarli:
+ Joanna Dominiak, lat 79; + Małgorzata Fiedorowicz, lat 79;
+ Urszula Kopiec-Mazurek, lat 80;
+ Eugeniusz Dobiegała, lat 90.
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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