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GDYNIA - CHYLONIA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:

„CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE ZNACIE DNIA
ANI GODZINY” (Łk 25,13)

Mdr 6,12-16; 1 Tes 4, 13-18;
Mt 25, 1-13.

Te Słowa z dzisiejszej Ewangelii mogą budzić niepokój, zwłaszcza w
kontekście czasów w jakich przyszło nam żyć. Doświadczamy niepewności,
co przyniesie nowy dzień. Ciekawe, że Chrześcijanie z pierwszych wieków
wręcz nie mogli się doczekać powtórnego przyjścia Jezusa, oczekiwali Go z
radością, widzieli w nim wybawienie. Zapał ludzi przez wieki jakby przygasł, aż
do momentu, gdzie przeważa postawa lęku przed „końcem świata”, śmiercią.
Jak to wyjaśnić? Jak żyć, aby się nie bać? Czy w ogóle można pragnąć
Paruzji? W Ewangelii mamy panny mądre i panny głupie. Co to znaczy być
mądrym?
W Psalmie 14 czytamy „Pan spojrzał z nieba na ludzi, aby zobaczyć, czy jest
ktoś rozumny, kto chce poznać wolę Boga.” (Ps 14,2). Jaka jest właściwie wola
Boga? Pięknie o tym pisze św. Jan „Wolą zaś Tego, który mnie posłał, jest to,
abym z powierzonych mi ludzi nie tylko nikogo nie stracił, lecz wzbudził ich do
życia w dniu ostatecznym.” (J 6,39) Bóg nas chce! Jesteśmy chciani i kochani
przez Boga.
Czy to działa w drugą stronę? Czy ja pragnę się spotkać z moim Panem?
Czy robię wszystko, aby to nie był „Jezusek” albo „Sędzia sprawiedliwy” ale
mój Oblubieniec, mój Przyjaciel, któremu ufam? Co może być tą oliwą, która
pomaga spotkać się z Jezusem, poznać Go? Kościół proponuje od wieków to
samo: modlitwę, sakramenty. To takie proste, a być może niedoceniane, że
codzienna modlitwa, karmienie się Słowem Bożym może naprawdę zbliżyć nas
do Niego, ba! może przybliżyć Jego królowanie już tu na ziemi. Zwłaszcza, gdy
włączymy
w to Jego prośbę „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16,15).
Czy jest cokolwiek co mogę zrobić, aby spełnić wolę Boga, który nie chce
nikogo stracić? Niech podsumowaniem będą słowa Św. Augustyna:
„Moglibyśmy owego dnia nie tylko spokojnie oczekiwać, ale także i pragnąć.
Jeśli bowiem kochamy Chrystusa, to powinniśmy pragnąć Jego przyjścia. Jest
bowiem rzeczą przewrotną, a nie wiem czy prawdziwą, żeby obawiać się
przyjścia tego, kogo się miłuje. Jak można modlić się: «Przyjdź królestwo
Twoje», a bać się, żebyś nie został wysłuchany?”.

Jezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie
podobne będzie do dziesięciu
panien, które wzięły swoje
lampy i wyszły na spotkanie
oblubieńca. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne
wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy. Roztropne zaś
razem z lampami zabrały
również oliwę w naczyniach.
Gdy się oblubieniec opóźniał,
zmorzone snem wszystkie
zasnęły. Lecz o północy
rozległo się wołanie:
"Oblubieniec idzie, wyjdźcie
mu na spotkanie". Wtedy
powstały wszystkie owe
panny
i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do
roztropnych: "Użyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy
gasną". Odpowiedziały
roztropne: "Mogłoby i nam,
i wam nie wystarczyć. Idźcie
raczej do sprzedających i
kupcie sobie". Gdy one szły
kupić, nadszedł oblubieniec.
Te, które były gotowe, weszły
z nim na ucztę weselną i drzwi
zamknięto. W końcu
nadchodzą i pozostałe panny,
prosząc: "Panie, panie, otwórz
nam". Lecz on odpowiedział:
"Zaprawdę powiadam wam,
nie znam was". Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani
godziny”.

Magdalena Żelazna
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
9 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10 listopada – Wspomnienie obowiązkowe Św. Leona Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła
11 listopada – Wspomnienie obowiązkowe Św. Marcina z Tours, biskupa
12 listopada – Wspomnienie obowiązkowe Św. Jozafata, biskupa i męczennika
13 listopada – Wspomnienie obowiązkowe Świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
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09/11/2020 Poniedziałek
1. + Monika, Kleofas i Helena
08:00
2. + Halina Rubacha w rocz. śmierci
Pogrzeb: śp. Zbigniew Cebula, lat 60
11:00
1. + Zmarli z rodzin Szyngerów i Lamparskich
2. + Zmarli z rodziny Bach i Cyrockich oraz
18:30
Michał
10/11/2020 Wtorek
1. + Bronisław Mrozowski, jego rodzice i
rodzeństwo oraz zmarli z rodziny
2. + Helena Dziewulska w 10 rocz. śmierci,
08:00
Tadeusz Dziewulski w 11 rocz. śmierci,
rodzice z obojga stron, Eugenia i Bronisław
Toppa
1. + Rodzice Elżbieta i Julian Brzezińscy oraz
Irena, Jan, Julian, Zygmunt, Arnold, Jerzy,
18:30
Władysław i Maria
2. + Hubert Sokołowski w 4 rocz. śmierci
11/11/2020 Środa
1. + Ojciec Jana w rocz. śmierci oraz brata Jana,
08:00
Aniela i Maria z rodziny Dobke
2. + Mirosław w 11 rocz. śmierci
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia,
dary Ducha św. i opiekę Matki Kapłanów dla
ks. Witolda z okazji imienin
18:30
2. + Marta
3. + Stanisław Sobczak
12/11/2020 Czwartek
1. + Halina Kosiedowska
2. + Rodzice z obojga stron, szwagrowie
08:00
Kazimierz i Michał
1. + Jan w 2 rocz. śmierci, córka Ewa, rodzice z
obojga stron, dusze w czyśćcu
18:30
2. + Jerzy Biernat w 17 rocz. śmierci
13/11/2020 Piątek
1. Dziękczynno-błagalna o wszelkie potrzebne
łaski dla Beaty w 33 rocz. ślubu i życie wieczne
dla Bogdana Gabriel
08:00
2. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny z
obojga stron
1. + Dorota i Mariusz Krzyczyński oraz Hubert
Machalewski w 1 rocz. śmierci
18:30
2. + Mąż Julian w 13 rocz. śmierci oraz syn Piotr
14/11/2020 Sobota
1. + Sąsiedzi z ul. Chylońskiej 36 oraz dusze w
czyśćcu
2. + Mąż Piotr w 12 rocz. śmierci oraz rodzice z
08:00
obojga stron, krewni i sąsiedzi
3. + Zmarłe członkinie VI Róży Żywego
Różańca
+ Ojciec Tomasz w 31 rocz. śmierci
18:30
15/11/2020 XXXIII Niedziela Zwykła
1. + Janina i Jan Zerka oraz Helena i Stanisław
Perlijan, zmarli z rodziny
08:00
2. + Jan, Czesław, rodzice z obojga stron oraz
Bronisława i Gracjan
10:00
W intencji parafii
+ Mąż Aleksander Reszke w 6 rocz. śmierci oraz
rodzice Helena i Paweł, Julianna i Józef, siostra
11:30
Marianna
+
Marek Smułka w 2 rocz. śmierci oraz zmarli z
13:00
rodzin Smułka i Białczak
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
18:30
17:00DK + Franciszek Dąbrowski w 1 rocz. śmierci
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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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Mimo sytuacji zagrożenia epidemicznego chcemy funkcjonować
w miarę normalnie. Dlatego Msze Święte, nabożeństwa i adoracja
odbywają się w zwyczajnym rytmie. Biuro parafialne pracuje
w normalnym trybie. Starajmy zachowywać w kościele bezpieczny
odstęp, również przy podchodzeniu do Komunii Świętej. Można
korzystać z chóru na którym jest sporo wolnej przestrzeni. Dla
tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła organizujemy transmisję
Mszy w sobotę o 19:30 oraz w niedzielę o 10:00 i 11:30 na kanale
youtube Głos Mikołaja.
2. Ze względów zagrożenia epidemicznego zawieszamy wtorkową
katechezę dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od poniedziałku
do soboty, od 8:40 do 18:15 w dolnym kościele.
4. Msza Święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała oraz
o ustanie pandemii będzie sprawowana w przyszłą niedzielę,
15 listopada o 18:30.
5. Małżonków, którzy przeżywają kryzys małżeński zapraszamy
w poniedziałek, 9 listopada na Eucharystię o 18:30 w kościele.
Następnie o 20:30 spotkanie online w formie grupy wsparcia. Jeśli
ktoś nowy chciałby dołączyć, to prosimy o przesłanie swojego
adresu mailowego do biura parafialnego.
6. Jeśli ktoś chciałby zaangażować się w przygotowywanie czy
wydawanie zupy chylońskiej, to zapraszamy do kontaktu
z wolontariuszami w każdą sobotę pod naszym kościołem około
15:00.
7. Ze względu na remont sali nr 7, tzw agapowej, w domu
parafialnym, spotkania w formie dyżurów dla Anonimowych
Alkoholików i Anonimowych Narkomanów odbywają się w
najbliższym tygodniu w sali nr 6.
8. Organizujemy pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z domu
dziecka imienia Janusza Korczaka w Gdańsku Oliwie, przy
ul Abrahahama 56. Rzeczy te można przynosić do biura
parafialnego w najbliższym tygodniu. Podajmy co jest potrzebne:
▪ środki chemii gospodarczej i środki czystości dla domu, takie
jak: proszek lub płyn do prania dla dzieci, płyn do płukania dla
dzieci
▪ środki higieniczne, takie jak: pampersy SENI rozmiar XS,
pampersy wodne, pieluchy tetrowe,
▪ artykuły spożywcze, takie jak: soki bobo – fruit - soki
w kartonach: 1 l, 2 l lub małe 200 ml ze słomką, Sinlac, kaszki
mleczno – ryżowe i ryżowe, mleko Bebiko "3", deserki Gerber,
musy owocowe tubkach,
▪ słodycze i nowe zabawki edukacyjne (wydające dźwięki,
zawierające materiały o różnych fakturach, poruszające się).
▪ bony prezentowe do wykorzystania w sklepach z odzieżą,
obuwiami dziecięcymi np: smyk, ccc, h&m, reserved kids.
▪ nowe ubranka: body (w rozmiarach powyżej 122), śpiochy,
piżamy, rajstopki, skarpetki, majteczki (w rozmiarach od 98 do
164)
▪ a także baterie R6 (paluszki) do zabawek dla dzieci oraz inne.
Z uwagi na uwarunkowania zdrowotne prosimy o nie przynoszenie
używanych zabawek i pluszaków.
9. Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na cele remontowe i na
ogrzewanie kościoła i domu parafialnego. Dziękujemy wszystkim,
którzy mimo trudnej dla wielu sytuacji, troszczą się o dobre
funkcjonowanie gdyńskiego „Mikołaja”.
W minionych dniach zmarli:
+ Izabela Patkowska, lat 54; + Teresa Mierska, lat 84;
+ Lechosław Brożyna-Król, lat 76; + Jerzy Mrówczyński, lat 82;
+ Zbigniew Cebula, lat 60; + Jerzy Maciejewski, lat 81;
+ Stanisław Sobczak, lat 83; + Jerzy Grzeszczak, lat 85;
+ Jerzy Brożek, lat 81.
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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