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GDYNIA - CHYLONIA

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3;
Mt 5,1-12a.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł,
przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi
słowami: "Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni,
którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać
będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy
mówią kłamliwie wszystko złe
na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem
wielka jest wasza nagroda w
niebie".

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW.
«Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.»
Szczęście polega na tym, że nasze jest królestwo niebieskie, że do
nas należy.
Ktoś by nie chciał?
Nie chcecie tego, żeby faktycznie w waszym życiu Bóg był
Królem? Żeby On porządkował wasze myślenie, działanie,
wartościowanie? Żebyście nie musieli być zależni od swoich grzechów,
nałogów, albo od biometu, albo grupy, w której funkcjonuję, mody,
politycznej poprawności? Człowiek by chciał. I wtedy to jest szczęście,
doświadczyć tego, że Bóg króluje w moim życiu.
'Bo wasze JEST królestwo niebieskie' - to jest obietnica na dzisiaj,
na teraz, na ten moment: możesz być szczęśliwy, doświadczając władzy
Boga w swoim życiu. I też władzy Boga w relacjach między sobą a innymi.
Kościół jest królestwem Boga na ziemi. Zobaczcie kiedy. Wtedy,
kiedy jest ubogi w duchu: błogosławieni ubodzy w duchu. Mamy fragment
Dziejów Apostolskich, które o tym wprost mówią: żaden nie nazywał
swoim tego, co posiadał, wszystko mieli wspólne. Właściciele domów, pól
sprzedawali je, przynosili do stóp Apostołów, a oni rozdawali wszystkim
według potrzeb. Było królestwo Boże? Było. Dlaczego? Dlatego, że
rozumieli co to jest ubóstwo. Jeśli Bóg ma być królem, to pieniądz nie
może sprawować nade mną władzy. Pieniądz nie ma władzy nade mną nie
wtedy, kiedy go nie mam, tylko wtedy kiedy wiem, że to co mam należy do
innych: potrafię wyjąć pieniądz z kieszeni i podzielić się z tym, kto nie ma.
Najważniejsze pytanie jeśli chodzi o ubóstwo, to nie jest pytanie: ile masz
przy sobie, tylko czyje to jest?
Jak między wami jest królestwo Boże, to wy musicie wiedzieć, kto
jest w jakiej sytuacji, kto ma jakie potrzeby, kto ma dzieci na przykład i nie
ma dla nich pieniędzy na książki, albo kto ma rodzinę, która już nie pamięta
kiedy była na jakichkolwiek wakacjach, i tak dalej.
To trzeba myśleć konkretnie, to słowo mówi: jest między wami
królestwo, jeśli potraficie się zmierzyć z ubóstwem, z ideałem ubóstwa.
Abp Grzegorz Ryś
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
4 listopada – wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza,
biskupa
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02/11/2020 Poniedziałek
1. + Rodzice Genowefa i Wiktor oraz bratowa i
rodzice Słoma
2. + Zmarli z rodziny Jaroszewiczów
3. + Krystyna oraz zmarli spoczywający na
cmentarzu parafialnym
Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo,
dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Henryki,
Grzegorza z żoną, Katarzyny z mężem, Eweliny
z mężem i córeczką, Agnieszki z mężem i
synkiem, Daniela z żoną i synkiem oraz o
oddalenie pandemii koronawirusa
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Jan oraz rodzice Hyży i Trafalscy
03/11/2020 Wtorek
1. + Maria i Roman Brieger, Genowefa i Mikołaj
Małaszczyccy
2. + Jadwiga, Stefania, Helena, Mieczysław,
Bernard, Gerard, Franciszek, Zbigniew oraz
dziadkowie z obojga stron i zmarli w czyśćcu
Pogrzeb: śp. Zofia Stasiak, lat 67
Pogrzeb: śp. Lechosław Brożyna-Król, lat 76
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Wojciech Bigus w 11 rocz. śmierci
04/11/2020 Środa
1. + Zmarli z rodzin Micał i Baryła
2. + Anastazja Tyszkiewicz - intencja od XI Róży
Żywego Różańca
3. + Bogumił i rodzice z obojga stron
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Zmarli z rodzin Spirydowicz, Ciesielskich,
Marcinowskich, Wojciechowskich i Wojtczaków
05/11/2020 Czwartek
1. + Florian Kożyczkowski
2. + Dziadkowie i rodzice chrzestni z obojga
stron
3. + Augustyn w 2 rocz. śmierci
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Zmarli z rodziny z obojga stron
06/11/2020 Piątek
1. + Marta i Otton
2. + Mąż Adam, rodzice z obojga stron,
Władysława i Tadeusz, Janina i Stanisław, ks.
Józef, brat Jan i wszyscy krewni
Pogrzeb: śp. Iwona Szymańska, lat 86
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Rodzice i teściowie Elżbieta i Julian oraz
zmarli z rodzin Brzezińskich i Szreder
07/11/2020 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji XII 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. + Helena i Bronisław Pawelec
3. + Helena Helak w 1 rocz. śmierci oraz Jerzy
Helak
MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
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
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08/11/2020 XXXII Niedziela Zwykła
1. + Zmarli z rodzin Kulaszewicz, Wrońskich i
08:00
Płotka oraz znajomi
2. + Rafał Capała w 4 rocz. śmierci
10:00
MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
1. O Boże błogosławieństwo dla małżeństwa
Magdaleny i Marcela oraz za Apolonie z okazji
11:30
pierwszych urodzin
2. + Stefania Klóskowska w 3 rocz. śmierci oraz
Robert Klóskowski w 20 rocz. śmierci
13:00
W intencji nowoochrzczonych
18:30
+ Czesław Czarnecki w 4 rocz. śmierci
+ Mąż Karol w 35 rocz. śmierci, Zygmunt oraz
17:00DK
rodzice z obojga stron

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kartki na wypominki można składać jeszcze poniedziałek i
wtorek w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Za
zmarłych będziemy modlili się w oktawie uroczystości
Wszystkich Świętych, tzn. od 2 do 8 listopada.
2. Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych obchodzić będziemy w poniedziałek, 2 listopada.
Msze Święte tego dniach o 8:00, 10:00 i 18:30. Nie będzie
Eucharystii na cmentarzu parafialnym.
3. Osoby, które w ostatnich 12 miesiącach straciły kogoś
bliskiego, zapraszamy w niedzielę, 8 listopada na Mszę świętą
o 10:00. Znakiem naszej modlitwy będą świece z naklejoną
kartką zawierającą imię zmarłej osoby. Świece te prosimy o
przyniesienie w procesji z darami. Prosimy o takie świece,
które łatwo jest postawić na podłodze.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od
poniedziałku do soboty, od 8:40 do 18:15 w dolnym kościele.
5. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy dzieci i rodziców na
Mszę Święta o 17:00.
6. Spowiedź z okazji pierwszego piątku od 7:30 do 8:15 i od
16:30 do 18:30.
7. Spotkanie dla Żywego Różańca w pierwsza sobotę miesiąca
po Mszy Świętej o 8:00, w dolnym kościele.
8. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Magnificat zaprasza
na Eucharystię we wtorek, 3 listopada o 19:30 w górnym
kościele.
9. Od wiosennej fali pandemii Zupa Chylońska działa dwa razy
w tygodniu: w środy i w soboty. Dzisiaj kwesta na to dzieło
po każdej Mszy Świętej.
10. Przy ulicy Działdowskiej 12 stoi najstarszy, gdyński pomnik
przedstawiający postać Chrystusa. Upamiętnia on zmarłych
mieszkańców Gdyni, szczególnie Chyloni, którzy zginęli w
Pierwszej Wojnie Światowej. Trwa już renowacja. Zbiórka na
dokończenie prac odbywa się 1 listopada pod naszym
Cmentarzem Parafialnym oraz można jej dokonać
internetowo: https://zrzutka.pl/8guvfm
W minionych dniach zmarli:
+ Anastazja Tyszkiewicz, lat 78; + Zofia Stasiak, lat 67;
+ Iwona Szymańska, lat 86;
+ Jerzy Kortas, lat 77; + Józef Freda, lat 92.
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 0010 9124 3039
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