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GDYNIA - CHYLONIA

*UROCZYSTOŚĆ

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13
J 3,16-18.
„Jezus powiedział do
Nikodema: "Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega
potępieniu; a kto nie wierzy,
już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna
Bożego".
(J 3,16-18)
***

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO:
8 czerwca – wspomnienie
obowiązkowe św. Jadwigi
Królowej.
11 czerwca – Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa.
12 czerwca – wspomnienie
obowiązkowe Błogosławionych
Męczenników Gdańskich.
13 czerwca – wspomnienie
obowiązkowe św. Antoniego z
Padwy prezbitera i doktora
kościoła.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY*

NIEOCZYWISTA MIŁOŚĆ BOGA
Niemal na początku Biblii (Rdz 6) czytamy: „Pan widział, że wielka jest
niegodziwość ludzi na ziemi, żałował, że ich stworzył i zasmucił się (...). Bóg
widział, że ziemia jest skażona, i że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie”.
Echo tego smutku Boga wraca w niemal ostatniej biblijnej księdze: „Nie miłujcie
świata!”. Co jest ze świata? „Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha” (1 J 2,
15). Tego kochać się nie da. A przecież nie chodzi o abstrakcyjne twory.
Pożądliwość, chciwość, pycha same w sobie nie istnieją – istnieją tylko w ludziach.
We mnie. Niektórzy mówią: „Nie cierpię pychy”. To oczywiste. A pyszałka?
Umiecie kochać pysznych, chciwych i nieczystych?
Można kochać ludzi, którzy giną na wojnach. Ale tych, którzy je wszczynają?
Gdy chodzisz po Birkenau, odruchowo jesteś po stronie ofiar; ale czy można – i w
jaki sposób – kochać nazistów? Jest oczywista solidarność z ofiarami zamachów
terrorystycznych; ale czy można kochać ich sprawców? A może nawet nie jesteśmy
po stronie wszystkich ofiar? O niektórych mówimy: sami sobie winni... Można
kochać biednych, których niszczą bezduszne „prawa rynku”, ale tych, których
niszczy alkoholizm albo popełnione przestępstwo? Czy nie ma w nas pokusy
podpowiadania Bogu, kogo powinien, a kogo nie powinien kochać? A w której
grupie umieszczamy siebie samych? „Kto z nas jest bez grzechu?”.
To dopiero naskórek owej nieoczywistości. Bo od tego, że Bóg kocha, jeszcze
bardziej nieoczywiste jest, w jaki sposób kocha. Tak – w taki sposób, „że Syna
swego dał”.
Tu trzeba patrzeć na Krzyż. Nie mówimy o „Bogu w ogóle”; mówimy o Bogu
objawionym na Golgocie. Bogu Ojcu, który „nie oszczędza własnego Syna” –
a oszczędził syna Abrahama. Bo znacznie więcej wymaga od siebie niż od nas. Bo
obdarowuje pierwszy i ciągle. Bo nie jest złodziejem, z niczego człowieka nie
okrada, niczego mu nie „zabiera”. Mówimy o Bogu objawionym w Jezusie, który na
krzyżu odpowiada na moją chciwość – ogołoceniem i ubóstwem; na moją pychę –
wyborem śmierci niewolnika; na moją zazdrość, gwałt i gniew – ofiarą z własnego
życia.
Tu nie chodzi jedynie o kontrast między Bogiem a nami. I nie o pouczenie: co
ostatecznie działa, a co nie działa w ludzkim życiu. Chodzi o to, że On – Święty,
Święty, Święty – chce stać się moim grzechem: On pokorny chce się stać moją
pychą; On ubogi chce się stać moją chciwością; On oddający życie jest gotów stać
się każdym popełnionym przeze mnie morderstwem. Chce mi to zabrać. Wziąć na
siebie. By umarło razem z Nim na krzyżu. Pyta tylko, czy mu to oddam.
Oddasz Mu?
A co dostaniesz w zamian? Życie wieczne. Już, teraz. Nie w metaprzyszłości,
po paruzji. Zobaczmy werset J 6, 54: „kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Pan obiecuje dwa dary:
że nas wskrzesi (kiedyś) i że możesz mieć w sobie życie Boga. Możesz kochać tak
jak On. Możesz wybaczać 77 razy. Możesz kochać nieprzyjaciół. Możesz
błogosławić tych, którzy cię przeklinają. Możesz... zło dobrem zwyciężać.
W komunii z Jezusem – w zjednoczeniu w Ciele i Krwi. Tu nie chodzi o wiedzę.
Chodzi o doświadczenie spotkania.
Abp Grzegorz Ryś
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08/06/2020 Poniedziałek
1. + Maria Szmidt – gregoriańska
08:00
2. + Krystyna i Jan Sarnowscy
1. Dziękczynno-błagalna o Boże
błogosławieństwo dla mamy Doroty z okazji
18:30
urodzin
2. + Edward i Stanisława
09/06/2020 Wtorek
1. + Robert
08:00
2. + Rodzice i teściowie Monika, Jerzy oraz
zmarli z rodziny Szreder i Brzezińskich
1. + Mąż Roman oraz rodzice z obojga stron.
18:30
2. + Maria Szmidt - gregoriańska
10/06/2020 Środa
1. + Rodzice, bracia, bratowa i szwagier oraz ks.
Franciszek, ciocia Janina i zmarli w czyśćcu
08:00
2. + Hildegarda, zmarli z rodzin Chojke i Miotke
3. + Maria Szmidt - gregoriańska
10:00
Pogrzeb: śp. Irena Sander, lat 78
1. + Ewa w dniu urodzin, mąż Jan, rodzeństwo z
18:30
obojga stron, zmarli w czyśćcu
2. + Jarosław Kubaszewski w 3 rocz. śmierci
11/06/2020 Czwartek
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
+ Bogusław Szewczyk, Zuzanna Chmielecka,
08:00
Eugeniusz Richert
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę i
Boże prowadzenie dla rodziny
10:00
2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o wszelkie
potrzebne łaski dla Urszuli, Franciszka i
Kordiana
Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i
12:00
wszelkie potrzebne łaski dla Franciszka w dniu
urodzin i dla całej rodziny
Dziękczynno-błagalna w 50 rocz. ślubu Marii i
Longina Gradowskich z prośbą o Boże
13:00
błogosławieństwo, dar zdrowia i opiekę Matki
Bożej dla Jubilatów i całej rodziny
18:30
+ Maria Szmidt w 1 rocz. śmierci - gregoriańska
12/06/2020 Piątek
1. Błagalna o dar zdrowia dla Agaty
2. + Dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za
08:00
odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Ireny Mrozowskiej
10:15
Pogrzeb: śp. Ryszard Indyk, lat 83
1. + Maria Szmidt – gregoriańska
18:30
2. + Mama Małgorzata Gopon w 2 rocz. śmierci
13/06/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w 88 urodziny Stefani
Płoszczyca o dar zdrowia dla całej rodziny
08:00
2. + Maria Szmidt – gregoriańska
3. + Mąż Władysław, wnuk Sebastian oraz
rodzice z obojga stron
Pierwsza Komunia Święta - 8 dzieci
11:00
Pierwsza Komunia Święta - 8 dzieci
12:30
+ Ryszard Jasiński w 10 rocz. śmierci oraz
18:30
rodzice i rodzeństwo
Biuro parafialne 8 – 12.06.2020:
Poniedziałek: 9:30-12:30 i 16:00-17:30
Wtorek: 9:30 – 12:30;
Środa: 9:30 – 12:30;
Czwartek i Piątek: NIECZYNNE

08:00

10:00
11:30
13:00
18:30
17:00DK
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14/06/2020 - XI Niedziela Zwykłą
1. Dziękczynno-błagalna w 70 rocz. urodzin
Jadwigi i w 80 rocz. urodzin Władysława z
prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
na dalsze lata
2. + Córka Grażyna i mąż Józef oraz zmarli z
rodziny
1. W intencji parafii Pierwsza Komunia Święta - 5 dzieci
2. + Włodzimierz Zgliczyński w 1 rocz. śmierci
oraz rodzice z obojga stron
+ Waleria, Paweł, Jerzy i Jarosław Brzezińscy
W intencji nowoochrzczonych
+ Gerard Szulc w 14 rocz. śmierci oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
+ Maria Szmidt - gregoriańska
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże
Ciało) świętować będziemy w najbliższy czwartek, 11 czerwca.
Msze święte w tym dniu o: 8:00, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:30
w górnym kościele. Ze względu na rygory bezpieczeństwa Msza
Święta o 10:00 będzie sprawowana w kościele, a po niej
procesja odbędzie się dookoła kościoła, gdzie będzie ołtarz,
przy którym odbędzie się modlitwa za nasza parafię. Mimo
tego, że nie będzie procesji ulicami parafii zapraszamy
wszystkich do przystrojenia swoich domów emblematami
religijnymi.
2. Dzieci, które w tym roku przystępują do pierwszej Komunii
Świętej i dzieci „rocznicowe” zapraszamy do udział w procesji
w swoich „pierwszokomunijnych” strojach.
3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klas czwartych
odbędzie się 14 czerwca o 11:30.
4. Zapraszamy dziewczynki w wieku przedszkolnym oraz z klas I,
II, III i IV, V do wzięcia udziału w sypaniu kwiatków w czasie
procesji Bożego Ciała i podczas oktawy. Próba we wtorek
o godz. 17:30 przed kościołem. Prosimy o przynoszenie
do zakrystii i biura kwiatów do sypania.
5. Katechezy dla młodzieży przygotowującej się w tym roku
szkolnym do Bierzmowania, która spotykała się na kursie Alpha
w czwartki, odbędą się 7 i 14 czerwca o godz. 16:00 w górnym
kościele.
6. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa odprawiamy od poniedziałku do soboty na zakończenie
adoracji o 18:10 w dolnym kościele, a w niedzielę wraz
z Koronką o 9:30.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od poniedziałku do
soboty po Mszy Świętej od 8:40 do 18:10, a w Boże Ciało
adoracja rozpocznie się po procesji i potrwa aż do wieczornej
Mszy świętej w dolnym kościele.
8. Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty SNE Magnificat we
wtorek na 19:15 do dolnego kościoła. W planie katecheza
i dzielenie w małych grupkach.
9. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek
i wtorek według stałego porządku i dodatkowo w środę od 9:30
do 12:30. W czwartek, piątek i sobotę biuro będzie nieczynne.
W minionych dniach zmarli:
+ Teresa Barańska, lat 67; + Irena Sander, lat 78;
+ Stanisław Krauze, lat 85; + Ryszard Indyk, lat 83.
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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