15/2020 (57)

www.swmikolaj.org

12

KWIETNIA

2020 R.

GDYNIA - CHYLONIA

UROCZYSTOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Dz 10,34a.37-43;
Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,7b-8a;
Łk 24,13-35.

SEKWENCJA
WIELKANOCNA
Niech w święto radosne
Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień
swych dary.
Odkupił swe owce Baranek
bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył
grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,
choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w
drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask
chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób
pusty
i świadków anielskich, i odzież,
i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie
Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że
ten cud prawdziwy,
o Królu Zwycięzco, bądź nam
miłościwy.

DUCHA NIE GAŚCIE.
U Boga zawsze jest tak, że wraz z wielkim nieszczęściem spływa
na nas jeszcze większa łaska. Oczywiście, wielu z nas wolałoby w czasie
wielkanocnym być w kościele. Każdy z nas ma ogromną tęsknotę do
wspólnoty, do bycia razem przy grobie Pana Jezusa, do adoracji Jego
krzyża, do wspólnej radości z Jego Zmartwychwstania. Jednak
paradoksalnie, przez ten czas, który został nam dany, będziemy jeszcze
bardziej w kościele niż byśmy tam w rzeczywistości byli. Będziemy
jeszcze bliżej Pana Jezusa, niż gdybyśmy klęczeli przy Jego grobie. Łaska
Ducha Świętego, który w nas pobudził to plemię wybrane, ten naród
święty jest kolejnym cudem zesłanym nam wprost z Nieba.
Jezus na Krzyżu odczuwał najboleśniejszą samotność, jaką
może wyobrazić sobie człowiek. I właśnie z tej samotności mówi nam –
JAM JEST. Bez względu na to, czy jesteś w kościele, na liturgii,
przed ołtarzem, czy w domu, z rodziną, sam, z osobą potrzebującą,
samotną – JAM JEST.
JAM JEST – w Twoim lęku, niepokoju o zarażenie.
JAM JEST – w Twojej obawie o przyszłość.
JAM JEST – z Twoją rodziną.
JAM JEST – także w Twojej radości.
JA JESTEM Zmartwychwstanie i Życie.
Odwagi!
JA JESTEM z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata!
Wszystkim osobom związanym z gdyńskim „Mikołajem”
życzymy wielkiej radości z obecności Pana. Niech Zmartwychwstały
Jezus zawsze będzie w naszych sercach. Niech wypełnia naszą
samotność i pustkę. Niech niesie nam spokój i nadzieję.
Życzymy cudownego Zmartwychwstania.
ks. Adam, ks. Grzegorz, ks. Ludwik, kleryk Mateusz, ks. Jacek, ks. Wojciech
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13/04/2020 Poniedziałek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Barbary
08:00
i Daniela oraz Anny i Adama
2. + Cecylia Załęgowska w 1 rocz. śmierci, Józef
1. + Maria i Antoni Kuhn, zmarli z rodziny Kuhn
10:00
2. + Paweł, Waleria i Jerzy Brzezińscy, Jarosław
+ Mąż Hubert w 5 rocz. śmierci oraz rodzice i
11:30
rodzeństwo z obojga stron
13:00
W intencji nowoochrzczonych
+ Stefania w 9 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga
18:30
stron
14/04/2020 Wtorek
1. + Wacław i Zofia oraz rodzice i Zbigniew
08:00
2. + Henryk w 6 rocz. śmierci, Dawid oraz rodzice z
obojga stron
1. Dziękczynno-błagalna w rocz. urodzin Ireny z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
18:30
Bożej także dla całej rodziny
2. + Danuta
15/04/2020 Środa
1. + Zmarli w czyśćcu
2. + Syn Marek Rajko w 10 rocz. śmierci oraz
08:00
rodzice z obojga stron Julian i Stanisława, Henryk
i Marianna
1. + Zbigniew Paluchowski i Franciszek Szymański intencja od sąsiadów z Wejherowskiej 3-9
18:30
2. + Lili
16/04/2020 Czwartek
1. + Krystyna w 1 rocz. śmierci oraz zmarli z
rodziny Praiss
08:00
2. + Elżbieta, Stanisław, Leonard, Krystyna
1. + Mąż Ryszard Brucki w 8 rocz. śmierci
2. + Jan Weier w dniu urodzin, córka Ewa oraz
18:30
rodzice z obojga stron
17/04/2020 Piątek
1. + Janina Strzeżewska w 1 rocz. śmierci
08:00
2. + Zmarli w czyśćcu
1. + Maria i Feliks oraz siostry: Teresa, Maria,
Rozalia, bracia: Zygmunt i Roman, teściowie
Albert i Marta
18:30
2. + Jan Bernard, Felicja, Stanisław, Rafał, Anna,
Dominika, Feliks, Stefan, Ewa, Jerzy
18/04/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ślubu Beaty i
Romana
2. + Katarzyna i Stefan Gorlikowscy
08:00
3. + Marianna i Stanisław, bracia Jerzy i Edward
oraz mąż Jan
+ Maria Lahutta w 90 rocz. urodzin oraz zmarli z
18:30
rodziny
19/04/2020
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
1. + Anastazja i Leon Klawikowscy oraz Stefania i
Robert Klóskowscy
08:00
2. + Feliks, Antoni, Barbara Szymańscy, siostra
Halina Sollorz, rodzice z obojga stron.
10:00
W intencji parafii Czciciele Miłosierdzia
Dziękczynno-błagalna z prośbą o wszelkie
11:30
potrzebne łaski dla rodziny
Dziękczynno-błagalna
w 60 rocz. ślubu Heleny i
13:00
Franciszka Benkowskich
18:30
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
+ Jerzy w 28 rocz. śmierci, Anna i Franciszek,
17:00DK
Gracjan i Stefania
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. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte sprawować
będziemy w porządku niedzielnym. Nie będzie jedynie
Mszy Świętej w dolnym kościele o 17:00.
2. Dolny kościół jest otwarty do modlitwy indywidualnej od
wtorku do soboty od 8:40 do 18:10, natomiast adoracja
Najświętszego Sakramentu odbędzie się od wtorku
do soboty od 15:00 do 18:10.
3. Trwa nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia.
4. Osoby, które ze względu na ograniczenia, nie mogą
uczestniczyć w Eucharystii, a chciałyby przyjąć Komunię
Świętą, proszone są o przyjście do kościoła w godzinach
zakończenia Mszy Świętej.
5. W związku z aktualną sytuacją wywołaną koronawirusem
nie będzie możliwe zorganizowanie uroczystej Pierwszej
Komunii w maju 2020 r. Musimy dokonać zmiany
terminu uroczystości. Nie chcemy podawać precyzyjnej
daty, gdyż sytuacja się zmienia i nasze ustalenie będzie
zależne od powrotu dzieci do szkół. Rodziców prosimy
o bycie w kontakcie z ks. Wojciechem (grupa sobotnia), i
z ks. Proboszczem (grupa niedzielna).
6. Skarbonki z jałmużną wielkopostną można przynosić do
kościoła w drugi dzień świąt, 13 kwietnia. Kosz do ich
zbierania będzie wystawiony przy chrzcielnicy. Można
też przynieść je do biura parafialnego przez kilka dni po
Świętach.
7. Biuro parafialne czynne jest w zwyczajnych godzinach
pracy.
8. Pomimo wielu ograniczeń kontynuujemy, choć w
zmienionej formie, pomoc dla ubogich i bezdomnych. W
minionym tygodniu Zupa Chylońska działała 3 razy.
Akcja pomocy ludziom ubogim poprzez przywiezienie
im paczek żywnościowych do domu dotarła do prawie
30 rodzin. Na pomoc szpitalom pomorskim zebraliśmy
ponad 5700 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają
się w działalność naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
9. Bardzo dziękujemy za troskę o utrzymanie finansowe
naszej parafii. Ofiary na bieżącą działalność można
wpłacać na konto oraz do skarbonki w dolnym kościele.
W minionych dniach zmarli:
+ Gertruda Machola, lat 80;
+ Krystyna Sobocińska, lat 79;
+ Ryszard Wojtaszak, lat 69.

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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