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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
1 Krl 4,8-12a.14-16a;
Rz 6,3-4.8-11;
Mt 10,37-42.
„Jezus powiedział do
apostołów: Kto kocha ojca
lub matkę bardziej niż Mnie,
nie jest Mnie godzien.
I kto kocha syna lub córkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. Kto nie bierze swego
krzyża, a idzie za Mną, nie jest
Mnie godzien. Kto chce znaleźć
swe życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Kto was przyjmuje,
Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego,
który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka,
jako proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje
sprawiedliwego, jako
sprawiedliwego, nagrodę
sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody
do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej
nagrody”.
Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO:
29 czerwca – Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła
3 lipca – Święto św. Tomasza,
apostoła

*

MIŁUJ BOGA, ALE JAK TO SIĘ ROBI?
Po co teologowi zajmować się tematem miłości, o którym już
tyle zostało napisane? Tak wiele pięknej poezji, powieści, tak wiele
traktatów filozoficznych jej poświęcono… Kluczowym słowem dla
religii jest transcendencja, przekroczenie samego siebie. Sensem
miłości jest transcendencja siebie, przekroczenie samego siebie.
Prawdziwie kogoś kochać – to znaczy uznawać, że inny jest dla mnie
cenniejszy niż ja sam. Prawdziwie kocham to, co jest dla mnie
ważniejsze niż moje ego, niż moje egoistyczne interesy.
Wielkość miłości mierzy się miarą przekraczania siebie,
dlatego też przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale miłość
własna, narcyzm, egocentryzm. Miłość jest wyzwoleniem
z najciemniejszego więzienia, którym jest więzienie naszego własnego
„ja”. To upajające piękno miłości, która zawraca człowiekowi
w głowie, gdy naprawdę kocha, oznacza, że w miłości właśnie ktoś
otarł się o absolut, że udało mu się przekroczyć samego siebie, swoje
interesy i że był wolny od siebie. Ta wolność przynosi zupełnie
wyjątkowe doświadczenie Boga.
Napisałem kiedyś prowokacyjnie, że być może Boga wcale nie
obchodzi czy w Niego wierzymy, ale bardzo zależy Mu na tym, byśmy
Go kochali. Nie obchodzi Go nasza wiara w sensie naszej opinii
o Bożym istnieniu lub nie. Nasze ludzkie opinie są zawsze oddalone
od Bożej rzeczywistości. Bóg pyta nas, czy Go miłujemy?
Instynktownie można by powiedzieć, że aby Go kochać, musimy
najpierw w Niego wierzyć. Ale ja uważam, że to nie jest prawda.
Uważam, że dopiero ten, kto kocha, może poznać znaczenie słowa
„Bóg”. „Kto nie miłuje, nie zna Boga” – powiada Pismo. Dopiero w
doświadczeniu miłości, także miłości wobec drugiego człowieka,
znajduje się absolut. Stan upojenia pięknem miłości bierze się z tego,
że dotknęliśmy tego, co absolutne. To coś, czego nie zastąpi nic na
tym świecie.
Ks. Tomasz Halik (czeski ksiądz, filozof i teolog)
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1. + Maria Szmidt – gregoriańska
2. + Jan Czechowicz, Czesław, Józefa i Paweł,
Anna i Paweł
1. Błagalna o dar zdrowia i pomyślną operację
dla Beaty
2. + Piotr i Paweł oraz rodzice z obojga stron
30/06/2020 Wtorek
1. + Maria Szmidt – gregoriańska
2. + Lucyna, Stefan, Włodzimierz, Krystyna,
zmarli z rodziny Rogalskich, Makarewicz
i Rejek
1. + Piotr Urban oraz Adam i rodzice z obojga
stron
2. + Helena Pek, Stanisław, Roch i Roman
01/07/2020 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w 20 rocznicę święceń
kapłańskich ks. Tomasza z prośbą o
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
2. + Henryk Niemczyk - gregoriańska
+ Danuta Sokołowska w 2 rocz. śmierci oraz
dziadkowie
02/07/2020 Czwartek
+ Henryk Niemczyk - gregoriańska
1. + Rodzice Janina i Stanisław, dziadkowie
z obojga stron, rodzeństwo oraz ciocia Anna
2. + Tadeusz w rocz. śmierci oraz rodzice
Bernadeta i Stanisław, zmarli z rodziny
Kurzyńskich i Stankiewicz.
03/07/2020 Piątek
1. + Henryk Niemczyk – gregoriańska
2. + Jan Śmilgiewicz w 8 rocz. śmierci
+ Łukasz Myszograj w 1 rocz. śmierci
04/07/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji IX 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. + Henryk Niemczyk - gregoriańska
+ Ewa w rocz. śmierci i Ryszard Merk oraz
zmarli z rodziny
Wspólnoty Neokatechumenalne
+ Kunegunda Kraus w 10 rocz. śmierci
05/07/2020
XIV Niedziela Zwykłą
1. + Henryk Niemczyk – gregoriańska
2. + Dawid w 3 rocz. śmierci, Henryk, Anna,
Bazyli, Zofia, Feliks, zmarli z rodziny Kortas
i Kancyr.
W intencji parafii
+ Zdzisław i teściowie
+ Dziękczynno-błagalna w intencji dzieci
i wnuków
+ Jan Fras w 17 rocz. śmierci, Alfons Naczke
oraz Wanda, Zenon, Leon i Franciszek
Konkol
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Rozpoczęły się wakacje w związku z tym zawieszamy
sprawowanie Mszy Świętej o 17:00. Wznowimy sprawowanie
tej Eucharystii w dniu 6 września. W okresie wakacji młodzież
zapraszamy do górnego kościoła w niedzielę na 18:30.
2. Uroczystość apostołów Piotra i Pawła świętować będziemy w
poniedziałek, 29 czerwca. Tego dnia Msze Święte o 8:00
i 18:30.
3. Bierzmowanie dla młodzieży, która przygotowywała się do
niego w zakończonym właśnie roku szkolnym odbędzie się
17 września o 18:30.
4. W pierwszy piątek okazja do Spowiedzi Świętej od 7:30 do 8:15
i od 18:00 do 18:45.
5. Spotkanie dla Żywego Różańca w sobotę o godz. 8:00.
6. Wspólnoty neokatechumenalne zapraszają na Eucharystię
w każdą sobotę wakacyjną o 19:30 w dolnym kościele. Będzie
to już Liturgia niedzielna.
7. Spotkania Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Magnificat
odbędą się w okresie wakacji: 21 lipca i 18 sierpnia o 19:15
w dolnym kościele.
8. Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar zaprasza na spotkanie
27 lipca. W planie Eucharystia o 18:30, a potem spotkanie
w domu parafialnym.
9. Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Św. Mikołaja Biskupa w piątek, 17 lipca o 19:30
w domu parafialnym.
10. Biuro Parafialne będzie działać w zwyczajnych godzinach do
27 lipca. Natomiast w okresie od 28 lipca do 31 sierpnia będzie
czynne tylko w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 9:15
do 10:15. W sierpniu prosimy nie załatwiać spraw związanych
z cmentarzem parafialnym.
11. W sobotę, 4 lipca o godz. 19:30 w górnym kościele, młodzież
z Klubu Alternative serdecznie zaprasza na występy artystyczne.
W programie m.in. pokaz gry na bębnach afrykańskich, skecz,
występy wokalne a także możliwość zakupienia prac
plastycznych. Dochód zebrany podczas występów zostanie
przeznaczony na leczenie Tosi z Gdyni. Półtora roczna
dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni jest to choroba
śmiertelna. Całkowity koszt leczenia to 10 milionów zł.
Uzbierano już 2 miliony złotych. Młodzież z naszej parafii
postanowiła przyłączyć się do organizowanych w całej Polsce
zbiórek na rzecz Tosi i będzie kwestować w niedzielę, 5 lipca
po Mszach Świętych o 10:00, 11:30 i 13:00.
12. Z naszej parafii odchodzi ks. Wojciech Ulasiński, któremu
dziękujemy za trzyletnią pracę zarówno w parafii jaki i w Szkole
Podstawowej nr 10. Od 1 lipca do naszej parafii przychodzi
ks. Andrzej Friedel.
W minionych dniach zmarła:
+ Stanisława Miszewska, lat 86.
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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