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CZYTANIA NA 
NIEDZIELĘ: 
Syr 27,30–28,7; Rz 14,7-9;  
Mt 18,21-35. 
 

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: 
"Panie, ile razy mam przebaczyć,  
jeśli mój brat zawini względem mnie? 
Czy aż siedem razy?" Jezus mu 
odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. Dlatego podobne jest 
królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. 
Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który 
był mu winien dziesięć tysięcy 
talentów. Ponieważ nie miał z czego 
ich oddać, pan kazał sprzedać go 
razem z żoną, dziećmi i całym jego 
mieniem, aby dług w ten sposób 
odzyskać. Wtedy sługa padł mu do 
stóp i prosił go: „Panie, okaż mi 
cierpliwość, a wszystko ci oddam”. 
Pan ulitował się nad owym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował.  
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał 
jednego ze współsług, który mu był 
winien sto denarów. Chwycił go  
i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś 
winien!” Jego współsługa padł przed 
nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, 
a oddam tobie”. On jednak nie 
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego, widząc, co się 
działo, bardzo się zasmucili. Poszli  
i opowiedzieli swemu panu 
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, 
wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo 
niegodziwy! Darowałem ci cały ten 
dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż 
więc i ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swoim współsługą, jak ja 
ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy 
się gniewem, pan jego kazał wydać 
go katom, dopóki mu nie odda 
całego długu. Podobnie uczyni wam 
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swemu 
bratu". 

 

 
 
 

     PRZEBACZENIE JEST CUDEM. 

Przebaczenie jest trudne, po ludzku wręcz niemożliwe.  

To przecież cnota samego Boga a my jesteśmy tylko słabymi ludźmi. 

Jezus Chrystus nie tylko dał swym uczniom przykład przebaczania, ale 

również zostawił im trudny imperatyw przebaczania braciom. Tylko 

przebaczenie rozbraja i niweluje mechanizm, który nieustannie rodzi 

grzech. Tylko przebaczenie przezwycięża podziały między braćmi. 

Spiralę nienawiści i zemsty może powstrzymać jedynie przebaczenie bez 

granic.  
 

Przebaczenie jest cudem, ponieważ jest stworzeniem z niczego. 

Jest ono, jak powiedzieliśmy cnotą samego Boga. Człowiek o własnych 

siłach nie jest w stanie przebaczyć. Nie jesteśmy sprawcami 

przebaczenia, lecz otrzymujemy je w darze. Bierze się ono ex nihilo  

(z niczego). Jest łaską. Dochodzimy tutaj do jego związku z Bogiem i z 

krzyżem Chrystusa, gdyż tam, gdzie panował grzech, jeszcze obficiej 

rozlało się przebaczenie, które nas przemieniło. Otwierając się na tę 

przeobfitość Bożego przebaczenia, mogę hojnie rozdawać przebaczenie 

innym.  

W sytuacjach, takich jak ludobójstwo, gwałty, masakry dzieci czy 

porzucenia, darowanie winy może pochodzić tylko od Boga. Jezus 

wysłużył nam Ducha Świętego, który jest Bożą mocą przebaczenia. 

Tylko w Duchu Świętym możemy naśladować przebaczającego Ojca. 

 
Ks. Józef Kudasiewicz 

 

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO: 
 
14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
15 września – Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi 
                         Panny Bolesnej 
16 września - Wspomnienie obowiązkowe Świętych 
                         męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana,  
                         biskupa 
18 września – Święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, 
                         patrona Polski 
 
 

X X I V  N I E D Z I E L A  ZWYKŁA  

GDYNIA - CHYLONIA 
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14/09/2020 Poniedziałek Ogłoszenia Duszpasterskie 

08:00 

1. Dziękczynno-błagalna w 11 rocz. ślubu Barbary i  
Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 

2. + Jadwiga Rekowska - gregoriańska 

1. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzić będziemy  

w poniedziałek, 14 września. A wspomnienie Najświętszej 

Marii Panny Bolesnej, drugiej patronki naszej parafii, czczonej 

w pięknej Piecie, świętować będziemy we wtorek, 15 września. 

W tych dniach Eucharystie o 8:00 i 18:30. 

2. Ks. bp Zbigniew Zieliński udzieli sakramentu Bierzmowania w 

naszej parafii w najbliższy czwartek, 17 września o 18:30. 

Spowiedź dla kandydatów i świadków w środę o 19:15  

w górnym kościele. 

3. Młodzież i dorosłych zapraszamy na niedzielną Eucharystię  

o 17:00 w dolnym kościele. 

4. Msza Święta w intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała będzie 

sprawowana w niedzielę, 27 września o godz. 18:30. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących. 

5. Od niedzieli, 13 września Głos Mikołaja wznawia transmisję 

na żywo naszej Sumy parafialnej czyli Mszy świętej o godz. 

10:00. Nie jest to jednak zachęta do porzucenia osobistego 

udziału w niedzielnej Eucharystii. Transmisje proponujemy 

jedynie tym, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przyjść do 

kościoła, np. osobom chorym lub przebywającym w 

kwarantannie. Prosimy, powiedzcie o tej możliwości osobom  

z Waszego otoczenia, które mogą zechcieć z niej skorzystać. 

6. Zapraszamy na parafialne wyjście do kina na film "Zieja".  

To historia niezwykłej postaci: duszpasterza, powstańca, 

działacza opozycji w PRL, a przed wszystkim kogoś, kto 

postanowił żyć Ewangelią na serio. Film będzie prezentowany 

w środę, 16 września o 10:30 w kinie „Helios” w gdyńskiej 

Rivierze. Zapisy w biurze parafialnym do poniedziałku do 

12:30. Cena biletu 13 zł, natomiast dla osób od 55 roku życia 

wzwyż tylko 5 zł (dofinansowanie z projektu Klubu Seniora). 

Spotykamy się przy kasach o 10:20. 

7. Ks. Adam z kręgiem Domowego Kościoła zaprasza 

zainteresowanych małżonków na spotkanie we wtorek,  

15 września po Mszy Świętej wieczornej przy plebani. Bliższe 

informacje: marcinw15@op.pl lub 784 240 264.  

8. Zapraszamy rodziców uczestniczących w Mszach św. 

niedzielnych z udziałem dzieci do zaangażowania się w krąg 

duszpasterski rodziców i do wspólnego animowania Mszy 

Świętej o godz. 11:30. Pierwsze spotkanie odbędzie się w 

niedzielę,  20 września po Mszy o godz. 11:30.  

9. Młodzież i studentów zapraszamy na spotkania wspólnoty 

Ruchu Lednickiego w soboty o godz. 19:30 w starej plebanii. 

10. Serdecznie zapraszamy do przyjmowania Komunii Świętej  

na rękę, natomiast jeśli ktoś chciałby przyjąć do ust, to prosimy 

taką osobę o przyjście na samym końcu procesji. 

Przypominamy, że kiedy ksiądz lub szafarz udziela nam 

Komunii, to nie chwytamy Hostii, tylko pozwalamy by nam ją 

położono na dłoń, która staje się tronem dla Pana Jezusa.   

11. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli prace 

remontowe w naszej parafii poprzez dzisiejszą kolektę 

remontowo-inwestycyjną. 

 

W minionych dniach zmarli : 

+ Edmund Niemczewski, lat 84; + Mieczysław Littwitz, lat 76;  

+ Jan Karpiński, lat 67. 
 

12:00 Pogrzeb: śp. Jan Karpiński, lat  

18:30 

1. Dziękczynno-błagalna w intencji Biruty z okazji 
88 urodzin oraz o dar zdrowia dla Elżbiety 

2. + Za zmarłych sąsiadów z Wejherowskiej 36-42 
3. + Mąż Antoni w 9 rocz. śmierci oraz rodzice z 

obojga stron. 

15/09/2020 Wtorek 

08:00 
1. + Jadwiga Rekowska – gregoriańska 
2. + Rodzice Leon i Gertruda Dzienisz, Józef i 

Jadwiga Gładkowscy 

18:30 

1. + Henryk Butowski w 18 rocz. śmierci oraz 
rodzice z obojga stron, Irena, Aleksander i 
Apolonia Milanowscy 

2. + Franciszek Sommer oraz zmarli z rodziny 
Rąbalskich, Teresa, Krzysztof, Witosław 

16/09/2020 Środa 

08:00 1. + Jadwiga Rekowska – gregoriańska 
2. + Jan Richert w rocznicę urodzin 

18:30 
1. + Rodzice i teściowie oraz babcia Gertruda 
2. + Stanisław Rachwał, Stanisław Kotarski, 

Marianna i Władysław Mieszkowscy 

17/09/2020 Czwartek 

08:00 
1. + Jadwiga Rekowska – gregoriańska 
2. + Tadeusz 

18:30 

1. BIERZMOWANIE 
2. + Jan Lizakowski w 5 rocz. śmierci oraz rodzice z 

obojga stron, Józef, Apolonia, Kazimierz 
3. + Władysław Mach, rodzice z obojga stron, brat 

Bernard oraz zmarli z rodziny Czaja i Mach 

18/09/2020 Piątek 

08:00 
1. + Julian Pobłocki 
2. + Jadwiga Rekowska - gregoriańska 

18:30 

1. Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Jadwigi i 
Zygmunta, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze 
lata życia dla jubilatów i rodziny 

2. + Danuta Sokołowska oraz kuzynostwo 

19/09/2020 Sobota 

08:00 

1. + Aniela, Helena, Edward, Leon 
2. + Jadwiga Rekowska – gregoriańska 
3. + Marianna i Wincenty oraz zmarli z rodziny 

Kilińskich i Stenka 

16:00 Ślub: Monika i Krystian 

18:30 
+ Mąż Antoni w dniu urodzin, za rodziców z 

obojga stron oraz rodzeństwo. 

20/09/2020   XXV Niedziela Wielkanocna 

08:00 
Dziękczynno-błagalna w 65 rocz. ślubu Jan i Teresa 

z prośbą o dar zdrowia Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

10:00 W intencji parafii 

11:30 
+ Gerard Pakur w dniu urodzin oraz Rozalia, 

Stanisław, Franciszek i Irena 

13:00 

1. Dziękczynna za dar życia Haliny z prośbą o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 

2. + Zofia Formela w 25 rocz. śmierci oraz rodzice 
z obojga stron 

18:30 

W intencji Szymona z okazji 18 urodzin, a także 
Magdaleny i Michała w 20 rocz. ślubu z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata 

17:00DK + Jadwiga Rekowska - gregoriańska 
 

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 

 

mailto:marcinw15@op.pl

