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GDYNIA - CHYLONIA

*

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ:
Ez 37,12-14; Rz 8,8-11;
J 11,1-45.
„Gdy więc Jezus zobaczył ją
płaczącą i płaczących Żydów,
którzy razem z nią przyszli,
wzruszył się w duchu, rozrzewnił
i zapytał: "Gdzie go położyliście?"
Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź
i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi
więc mówili: "Oto jak go miłował!"
Niektórzy zaś z nich powiedzieli:
"Czy Ten, który otworzył oczy
niewidomemu, nie mógł sprawić,
by on nie umarł?" A Jezus,
ponownie okazując głębokie
wzruszenie, przyszedł do grobu.
Była to pieczara, a na niej
spoczywał kamień. Jezus
powiedział: "Usuńcie kamień!"
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: "Panie, już cuchnie. Leży
bowiem od czterech dni w grobie".
Jezus rzekł do niej: "Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto
więc kamień. Jezus wzniósł oczy
do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci,
że Mnie wysłuchałeś. Ja
wiedziałem, że Mnie zawsze
wysłuchujesz. Ale ze względu na
otaczający Mnie tłum to
powiedziałem, aby uwierzyli,
że Ty Mnie posłałeś".
To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: "Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce
przewiązane opaskami, a twarz
jego była owinięta chustą. Rzekł
do nich Jezus: "Rozwiążcie go i
pozwólcie mu chodzić". Wielu
zatem spośród Żydów przybyłych
do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus
dokonał, uwierzyło w Niego.”

*

JAK SIĘ WYSPOWIADAĆ, KIEDY BRAKUJE DOSTĘPU
DO KSIĘDZA?
Zbliżają się święta wielkanocne i zawsze przed nimi wielu z nas
przystępowało do Spowiedzi. W tym roku, ze względu na zagrożenie
wirusem będzie to niemożliwe. Nie można również wyspowiadać się
przez telefon lub internet. Co więc możemy zrobić? Otóż, możemy
doświadczyć odpuszczenia grzechów poprzez akt duchowy, który
przeżyjemy w domu, a który nazywa się „żal doskonały”. Częścią
Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”,
czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony
z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich.
Tak nauczał np. Sobór Trydencki w XVI wieku. Katechizm Kościoła
Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga
miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub
«żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie.
Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera
mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy
tylko będzie to możliwe”
W PRAKTYCE ZATEM – w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania
grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty
(z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów
postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach
przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość
do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; Oznacza to, że
w modlitwie prosimy Boga o ból naszej duszy z powodu grzechów,
którymi Go obraziliśmy;
4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny
w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).
Opracował ks. Jacek Socha na podstawie
tekstu ks. Grzegorza Strzelczyka

(J 11, 33-45)
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30/03/2020 Poniedziałek
+ Zmarli w czyśćcu
+ Mąż Hieronim Gołacki, rodzice z obojga stron
+ Adam Bastian oraz Teresa, Paweł i Joanna
+ Leokadia Szczepkowska – gregoriańska
+ Bolesław Piotrowiak i Józef Bisior
31/03/2020 Wtorek
1. + Monika i Kleofas
2. + Elwira
3. + Piotr Żurawski, rodzice Emilia i Kazimierz
1. + Barbara, Franciszek, Józef, Henryk, Helena i
Józef
2. + Stefania i Stefan oraz rodzice z obojga stron
01/04/2020 Środa
1. + Dziadkowie oraz Marta i Klara Szulc
2. + Ks. Marek w 5 rocz. śmierci, Jan i Władysława,
rodzice z obojga stron, Anna i Marta
1. + Helena i Stefan
2. + Mąż Józef Żygowski w 21 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron i dziadkowie, brat Jan
02/04/2020 Czwartek
1. + Andrzej Olszewski z okazji urodzin
2. + Ryszard i Jerzy
1. + Elżbieta i Paweł Trowscy, Maria i Bronisław
Klinkusz, zmarli w czyśćcu
2. + Ojciec Bolesław w 25 rocz. śmierci raz zmarli
z rodziny Kozłowskich, Pasternaków i
Kostrzębskich oraz Maria Graszek
03/04/2020 Piątek
1. + Piotr Żurawski oraz zmarli z rodziny
2. + Agnieszka, Halina, Henryk, Krystyna, Tadeusz,
Piotr i Marek Latarscy, Andrzej Majewski
1. + Rodzice Elżbieta i Piotr oraz zmarli z rodziny
Proma: Jan i Marta, Weronika i Augustyn.
2. + Mąż Ryszard oraz rodzice z obojga stron
04/04/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji VI Róży
Żywego Różańca z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
członkiń i ich rodzin oraz o życie wieczne dla
zmarłych
2. + Franciszek Konkol w 12 rocz. śmierci, rodzice
i rodzeństwo z obojga stron
3. + Żona Helena w 3 rocz. śmierci
Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała i opiekę
Matki Najświętsze dla rodziny Kulaszewicz
05/04/2020
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
1. + Rodzice z obojga stron Ciecierscy oraz
Genowefa i Roman Remiszewscy, Bronisława i
Bolesław
2. + Adam Urban w 12 rocz. śmierci oraz syn Piotr,
rodzice z obojga stron
W intencji parafii
+ Cyryl w rocz. śmierci zmarli z rodzin Chojke i
Miotke
Dziękczynno-błagalna w 60 rocz. urodzin Ireneusza
+ Borys i Barbara Baszkirow zmarli z rodziny Mey i
Baszkirow oraz Eugeniusz i Józef
+ Krystyna Gombiowska - intencja od koleżanek
1.
2.
3.
1.
2.

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 sprawujemy według zwyczajnego porządku
w dolnym kościele. Może w nich uczestniczyć jedynie 5
osób, w praktyce oznacza to, że są to jedynie ci, którzy
zamówili intencje mszalne.
2. 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.
3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczynamy w niedzielę,
29 marca o 20:00. Zatytułowane będą "Ludzie czasu
próby". Filmy z dzieleniem ks. Grzegorza i ks. Proboszcza
umieszczane
będą
na
stronie
internetowej
www.swmikolaj.org i na facebooku Głos Mikołaja.
4. Dolny kościół jest otwarty do prywatnej modlitwy od
poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:15. Adoracja odbywa
się w nim od 15:00 do 18:10.
5. Księża będą służyli spowiedzią w dolnym kościele od
poniedziałku do soboty od 17:00 do 18:10. Przypominamy
jednak, że w dolnym kościele nie może przebywać więcej
aniżeli 5 osób.
6. W Wielkim Tygodniu ks. Proboszcz wygłosi katechezę
na temat: „Jak w tym roku przeżyć święta wielkanocne?”.
Będzie ona zamieszczona na stronie internetowej i na
facebooku.
7. Biuro parafialne jest czynne w zwyczajnych godzinach
pracy.
8. Nadal 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.
9. Bardzo dziękujemy za troskę o sprawy finansowe parafii.
Nr konta umieszczony jest na stronie internetowej w
zakładce „Kontakt” oraz podajemy go w biuletynie: Bank
Pekao 08 1240 5354 1111 0010 9124 3039. Można też
wesprzeć parafię poprzez skarbonkę w dolnym kościele.
10. Rozpoczynamy akcję pomocy naszym szpitalom. Po
rozmowie z panem Dariuszem Nałęczem, Wiceprezesem
Zarządu Szpitali Pomorskich (podlega mu Szpital Miejski i
Szpital Morski w Gdyni oraz Szpital Specjalistyczny w
Wejherowie), rozpoczynamy zbiórkę funduszy na wsparcie
naszych szpitali. Sytuacja jest taka, że na dzień dzisiejszy, na
respiratory zrzucają się firmy pomorskie. Pan Dyrektor
prosił więc o pilną pomoc w zbiórce funduszy na środki
dezynfekujące i ochronne. Proszę więc Was o grosz na tę
ważną sprawę dla nas w Gdyni. Wsparcie można wpłacać
na konto Parafialnego Zespołu Caritas z dopiskiem "Na
pomoc pomorskim szpitalom".
Numer konta Parafialnego Zespołu Caritas: Bank Pekao
13 1240 5354 1111 0010 9124 3143.
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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