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GDYNIA - CHYLONIA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20;
Mt 22,1-14.
Jezus w przypowieściach mówił
do arcykapłanów i starszych ludu:
"Królestwo niebieskie podobne
jest do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał
więc swoje sługi, żeby
zaproszonych zwołali na ucztę,
lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał
jeszcze raz inne sługi z
poleceniem: „Powiedzcie
zaproszonym: Oto przygotowałem
moją ucztę; woły i tuczne
zwierzęta ubite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli:
jeden na swoje pole, drugi do
swego kupiectwa, a inni pochwycili
jego sługi i znieważywszy,
pozabijali. Na to król uniósł się
gniewem. Posłał swe wojska i
kazał wytracić owych zabójców,
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł
swoim sługom: „Uczta weselna
wprawdzie jest gotowa, lecz
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie
więc na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich, których
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na
drogi i sprowadzili wszystkich,
których napotkali: złych i dobrych.
I sala weselna zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby
się przypatrzyć biesiadnikom,
i zauważył tam człowieka
nieubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże
tu wszedłeś, nie mając stroju
weselnego?” Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom:
„Zwiążcie mu ręce i nogi
i wyrzućcie go na zewnątrz, w
ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest
powołanych, lecz mało
wybranych".

BIERZ I JEDZ!
Dzisiejsza ewangelia to baśń: jest król, uczta, zaproszeni goście. Jezus
posługuje się taką formą, dlatego że przemawia ona do wyobraźni. Oto król
wyprawia ucztę. Stoły zastawione, sala przystrojona, orkiestra w pogotowiu,
nowożeńcy czekają – tylko goście nie przyszli. Zaprasza ich ponownie – bez
skutku. W końcu sprasza innych.
Za tą baśnią kryje się jednak coś więcej. W starożytności
i średniowieczu podczas komentowania Pisma Świętego zwracano uwagę na
różne poziomy interpretacji czytanego fragmentu. Podsumowywał to nawet
krótki łaciński wiersz, który po polsku brzmi tak: „Sens dosłowny to opis
wydarzeń, alegoria prowadzi do wiary, sens moralny wskazuje, co należy czynić,
anagogia – dokąd dążyć”.
Sens alegoryczny tej przypowieści jest następujący: uczta oznacza
królestwo Boże, wiarę, ale i Eucharystię; zaproszeni pierwotnie goście – Izraela;
ci, którzy w końcu przyszli na ucztę, oznaczają pogan przyjmujących
Ewangelię; człowiek bez szaty weselnej – ludzi, którzy wypaczają Ewangelię
i banalizują wiarę.
Sens moralny możemy tłumaczyć jako zobowiązanie do troski o swoją
wiarę, wskazanie konieczności uczestniczenia w Eucharystii, w wymiarze zaś
ludzkim: jako zobowiązanie do pielęgnowania więzi z innymi. Na wesele
zaprasza się krewnych i przyjaciół – odmowa przyjścia oznacza, że więzi
rodzinne czy też przyjaźnie się lekceważy, że się nimi gardzi.
Sens anagogiczny – dokąd dążyć… Tym, co nas prowadzi do królestwa
i co stanowi konkretny wyraz wiary, jest Eucharystia. „Błogosławieni, którzy
zostali zaproszeni na ucztę Baranka”. Człowiek bez szaty weselnej i jego los
są przestrogą przed obojętnością w podejściu do Eucharystii. Może ona być
dwojaka. Pierwszy rodzaj: nie idę na mszę, bo mam ważniejsze i ciekawsze
sprawy. Drugi typ obojętności dotyczy tych, którzy chodzą na mszę, może
nawet bardzo regularnie. Jestem, ale nie doceniam wielkości i świętości tego,
co się dzieje. Dla mnie przełomowym momentem w przeżywaniu Eucharystii
było odkrycie, że słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie… – bierz i jedz”
są bezpośrednim zaproszeniem do komunii, a co za tym idzie – do takiego
przeżycia mszy, żeby krok po kroku do tej komunii się zbliżać
i przygotowywać. Chrystus nasyca kawałek chleba swoim Duchem – swoją
Miłością i daje mi go, tak jak ktoś kochający daje kwiaty, których wartość
właśnie na tym polega, że są przesiąknięte miłością.
Cyprian Klahs OP
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

13 października – Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego
15 października – Wspomnienie obowiązkowe Świętej Teresy od Jezusa
16 października – Wspomnienie obowiązkowe Świętej Jadwigi Śląskiej
17 października – Wspomnienie obowiązkowe Świętego Ignacego
Antiocheńskiego
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12/10/2020 Poniedziałek
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Bronisław Bieszke
1. + Wiesława, Marcin, Antoni, Adam oraz zmarli z
rodzin Kinelów, Sieńkowskich i Wróblewskich
2. + Paweł Ruchniewicz w 10 rocz. śmierci oraz
bracia i rodzice z obojga stron
13/10/2020 Wtorek
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Genowefa Piskorz w 3 rocz. śmierci i Henryka
Mechelewska
1. + Piotr Zapolski w 14 rocz. śmierci oraz rodzice z
obojga stron.
2. + Ignacy w dniu urodzin
14/10/2020 Środa
1. + Maria Pułakowska w 1 rocz. śmierci oraz
Gabriela
2. + Józef, Cecylia, Rozalia, Walenty, Józefa, Cecylia,
Wanda, Jerzy i Edmund
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Helena Żedzik w 12 rocz. śmierci, Wanda i
Jadwiga Trejnis, Romualda i Leona Willma
15/10/2020 Czwartek
1. + Franciszek Reszka w 10 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
2. + Rodzice Urszula i Bronisław Licau, dziadkowie
z obojga stron oraz zmarli w czyśćcu cierpiący
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Elżbieta Czarnecka w 1 rocz. śmierci
16/10/2020 Piątek
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Rodzice Deron, teściowie, mąż Jarosław, siostry
i bracia
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i
Boże błogosławieństwo dla Urszuli w dniu
urodzin
2. + Ginter Szmidt w dniu urodzin, Maria Szmidt i
rodzice z obojga stron
17/10/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Irena Kujawa
3. + Rodzice Elżbieta i Leon Michalak
+ Ewa w 6 rocz. śmierci oraz Jan, dziadkowie z
obojga stron i zmarli w czyśćcu
18/10/2020
XXIX Niedziela Zwykła
1. + Stefania, Józef, Jan, Stanisław, Leokadia i
Eugeniusz
2. + Mąż Józef, córka Grażyna oraz zmarli z rodziny
W intencji parafii
Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Krystiana
z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło
Ducha Świętego w rozwiązaniu problemów
Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ślubu Marioli i
Bogdana z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar
zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej
rodziny
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych Rodziców,
z prośbą za dzieci i rodziców oraz o życie wieczne
dla zmarłych
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiaj w ramach Dnia Papieskiego kwestujemy na stypendia
dla ubogiej młodzieży.
2. Msza Święta w intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała będzie
sprawowana w niedzielę, 18 października o godz. 18:30.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących.
3. Intencje mszalne na rok 2021 będziemy przyjmować
od najbliższego poniedziałku w biurze parafialnym.
4. Kartki na wypominki można wziąć dzisiaj z kościoła
i od wtorku można je składać w biurze parafialnym.
5. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku
codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w piątki na 17:00.
6. Zapraszamy na weekend rekolekcyjny w dniach 23-25
października 2020 r. w domu parafialnym. Kurs Nowe Życie
to jak „wyjście z bloków” dla sprintera. Jeśli chcesz wreszcie
wyruszyć w drogę wiary lub czujesz, że stoisz w miejscu,
to zapraszamy Ciebie. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich
osób pełnoletnich. Zapisy w naszym biurze parafialnym:
tel.58 6634414 lub kancelaria@swmikolaj.org.
7. W poniedziałek, 12 października odbędzie się drugie spotkanie
w ramach Kursu Alpha. Można jeszcze dołączyć. Zapisy pod
nr. tel. 791 048 068
8. Diakonia Życia Ruchu Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej
zaprasza wszystkich rodziców, których dzieci odeszły zbyt
wcześnie, na wspólną modlitwę i nabożeństwo przy pomniku
Dziecka Utraconego na cmentarzu komunalnym w Rumi,
znajdującego się w pobliżu kaplicy cmentarnej, w dniu Dziecka
Utraconego 15 października o godzinie 17.00.
9. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje pielgrzymkę do
najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Polsce, do Górki
Klasztornej. Wyjazd 11 listopada, koszt 60 zł, zapisy pod
nr telefonu 504 37 36 77.
10.Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę
remontową i za każde wsparcie codziennego życia parafii.
W minionych tygodniach wymalowano przedsionek do dolnego
kościoła oraz cały dolny kościół, wyremontowana została też
kaplica na starej plebanii. W najbliższym czasie w ramach
przystosowania
naszych
budynków
do
wymogów
przeciwpożarowych będziemy wymieniać bramę wjazdową przy
kościele od strony ul. Opata Hackiego.
11. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w kościele.
Zapraszamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, tych
którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust, prosimy
o podchodzenie na samym końcu procesji. Ze względu
na miłość do bliźniego prosimy o uszanowanie tej kolejności.
12.Księgarnia katolicka działa dzisiaj w przedsionku kościoła.
Zachęcamy do kupna ciekawej lektury.

W minionych dniach zmarli:
+ Łucja Bałdyga, lat 99;
+ Eugeniusz Majchrzak, lat 81;
+ Władysław Chrabąszcz, lat 90.
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

2

