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GDYNIA - CHYLONIA

*

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Dz 2, 14a.36-41; 1P 2,20b-23;
J 10,1-10.
„Jezus powiedział: "Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam:
Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramę, ale wdziera
się inną drogą, ten jest
złodziejem i rozbójnikiem.
Kto jednak wchodzi przez bramę,
jest pasterzem owiec. Temu
otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on
swoje owce po imieniu
i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje
na ich czele, a owce postępują
za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego,
bo nie znają głosu obcych".
Tę przypowieść opowiedział
im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział
do nich Jezus: "Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam:
Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną,
są złodziejami i rozbójnikami,
a nie posłuchały ich, owce.
Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony – wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie paszę. Złodziej
przychodzi tylko po to, aby kraść,
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem
po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości".
(J 10,1-10)

*

JEDYNA BRAMA.
Dla św. Augustyna kluczem do zrozumienia obrazu Jezusa-Bramy
jest odkrycie, iż Jezus jest jedyną Bramą. Nikt inny nią nie jest. Stąd też się
bierze tak ostre stwierdzenie, że każdy, kto pretenduje do tej roli poza Nim –
jest złodziejem i rozbójnikiem. Augustyn nie bez powodu tak właśnie pisał.
W świecie, jaki znał (także w kulturze, w której wyrósł i się wychował,
w filozofii, którą studiował itd.), nie brakowało autorytetów aspirujących do
funkcji „bram” – „mistrzów” przywołujących ludzi do siebie, w stylu:
„Do mnie! Do mnie! Ja Was pouczę, jak żyć. Słuchajcie mnie, jeśli chcecie
żyć dobrze!”.
Mógłby ktoś zapytać: Czy nie o to właśnie chodzi? Czy w wierze nie
idzie o to, by człowiek po prostu dobrze żył? (Takie pytanie zadała mi w tym
roku jedna z uczestniczek Przystanku Woodstock). Otóż nie! Nie o to idzie!
Niezależnie od tego, jak ważną w naszym myśleniu i postępowaniu jest
kategoria dobra. Augustyn stawia pytanie każdemu z wielkich pogańskich
filozofów (ówczesnych, dzisiejszych): „Twierdzicie: Dobrze żyjemy! Jeśli nie
wchodzicie przez Bramę, na co Wam się przyda to, czym się chlubicie?!
Jaki pożytek z tego, że dobrze żyje, ma ten, który nie może żyć wiecznie?!”.
Oto perspektywa właściwa dla chrześcijaństwa. Nie chodzi o to,
by żyć dobrze; chodzi o to, by żyć wiecznie. Tego dotyczy dialog toczony
między biskupem a dorosłym katechumenem, kiedy jest on przyjmowany
do Kościoła. Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary! Co daje ci wiara?
życie wieczne!
W pojęciu życia wiecznego nie chodzi jedynie o jego trwałość
(„długość”), o to, że ono „nigdy się nie kończy”. Chodzi o jego jakość.
Chodzi o życie Boże; chodzi – już tu i teraz – o doświadczenie w sobie życia,
które jest naturą Boga. A Bóg jest miłością. Nie chodzi więc o to, żeby tak
po prostu i po ludzku „być dobrym”; chodzi o to, by przeżyć to, że Bóg
mnie kocha, i by tę właśnie miłość przekazać dalej. By kochać ludzi miłością,
której doświadczamy od Niego. I tu Bramą jest wyłącznie Jezus. On jest
Bramą życia wiecznego. Funkcją Kościoła jest wskazywać na tę Bramę.
Niestety – mówi Augustyn – nie każdy w Kościele to czyni. Nie wskazują na
Bramę (raczej od Niej odwodzą) heretycy i schizmatycy (Augustyn wymienia
całą ich litanię), są jeszcze gorsi od pogan... Niekoniecznie wskazują na
Jezusa także ci, którzy Go poprawnie i bez błędu przepowiadają. Nie
wystarczy Jezusa tylko przepowiadać; trzeba jeszcze w czytelny dla innych
sposób szukać Jego chwały. Jego – mówi Augustyn. Jego, nie swojej.
Abp Grzegorz Ryś
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
4 maja – Wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika
6 maja – Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
8 maja – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
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04/05/2020 Poniedziałek
1. + Wacław Hewelt – gregoriańska
2. + Monika Tandek w dniu imienin - intencja od
sąsiadów z Młyńskiej 25
1. + Teresa Andryszczyk w 6 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
2. + Franciszek Dąbrowski
05/05/2020 Wtorek
1. Dziękczynno-błagalna w 8 rocz. urodzin Ali z
prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia
także dla Hani, Janka i Maćka
2. + Czesław Żynda w 11 rocz. śmierci, Sławomir
w 10 rocz. śmierci, Teresa, Halina i rodzice z
obojga stron
1. + Wacław Hewelt – gregoriańska
2. + Mąż Ludwik Wielbłąd w 11 rocz. śmierci
oraz zmarli z rodziny Wielbłąd, Bemowskich i
Kotyniów
06/05/2020 Środa
1. + Mąż Stanisław Kamiński w 2 rocz. śmierci
2. + Krzysztof Antoniuk w rocz. śmierci
1. O Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dar
zdrowia i opiekę Matki Bożej w rocznicę
święceń kapłańskich dla Ks. Witolda.
2. + Wacław Hewelt - gregoriańska
07/05/2020 Czwartek
1. + Wacław Hewelt – gregoriańska
2. + Córka Elżbieta w 8 rocz. śmierci oraz zięć
Jan
1. + Zygmunt i Zofia
2. + Władysław w 23 rocz. śmierci oraz zmarli z
rodziny Bach
08/05/2020 Piątek
1. + Wacław Hewelt – gregoriańska
2. + Rodzice Jadwiga, Mieczysław, siostra Alicja
oraz dziadkowie z obojga stron
1. + Mąż Stanisław Komosiński oraz rodzice z
obojga stron
2. + Stanisława
3. + Maria Dietzel z domu Jasińska w 1 rocz.
śmierci
09/05/2020 Sobota
1. + Wacław Hewelt - gregoriańska
2. + Piotr Żurawski oraz rodzice Emilia i
Kazimierz
3. + Stanisław Linda w dniu imienin oraz rodzice
z obojga stron
+ Jolanta w 2 rocz. śmierci i zmarli z rodziny
10/05/2020
V Niedziela Wielkanocna
1. Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Teresy
2. + Leon, Anna i Brunon Ficht oraz Stanisław i
Władysława Rosiakowie
W intencji parafii
1. + Leokadia Lemke i Józef Merchel
2. + Danuta Golińska w 3 rocz. śmierci
W intencji nowoochrzczonych
1. Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin Mariana
Pichita
2. + Wacław Hewelt – gregoriańska
+ Gerard Wejher w 3 rocz. śmierci
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Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Nabożeństwa majowe sprawujemy w następującym
porządku: w niedziele o 20:30, w pozostałe dni
o 18:00. W soboty nabożeństwo majowe będzie
sprawowane w dolnym, w pozostałe dni w górnym
kościele.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa od
poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:10 w dolnym
kościele.
3. W niedzielę, poprzez kanał Głosu Mikołaja na
Youtube, transmitujemy Msze Święte o 10:00 i
11:30.
4. Skarbonki z jałmużną wielkopostną można
przynosić do biura parafialnego w godzinach
urzędowania.
5. Biuro parafialne jest czynne w zwyczajnych
godzinach pracy.
6. Kwesta na Zupę Chylońską i inne działania
Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się dzisiaj po
każdej Mszy Świętej.
W minionym tygodniu
zanotowaliśmy wzrost liczby osób zgłaszających się
po pomoc. Na zupę przychodziło około 80 osób.
Zupę przygotowujemy 3 razy w tygodniu.
7. W niedzielę, 10 maja taca „remontowa” będzie
przeznaczona na opłacenie prac prowadzonych w
domu parafialnym.
8. Bardzo dziękujemy za troskę o utrzymanie
finansowe naszej parafii. W minionym tygodniu na
konto parafii wpłynęło 1460 zł.
W minionych dniach zmarli:
+ Tomira Stankiewicz, lat 89;
+ Agnieszka Kulaszewicz, lat 74;
+ Zygmunt Lewiński, lat 87;
+ Kazimierz Radtke, lat 75.

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;

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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