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GDYNIA - CHYLONIA

III NIEDZIELA ADWENTU
GAUDETE
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24;
J 1,6-8.19-28.
Pojawił się człowiek posłany
przez Boga – Jan mu było
na imię. Przyszedł on na
świadectwo, aby zaświadczyć
o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz został posłany, aby
zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana.
Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów
i lewitów z zapytaniem:
"Kto ty jesteś?", on wyznał, a
nie zaprzeczył, oświadczając:
"Ja nie jestem Mesjaszem".
Zapytali go: "Cóż zatem?
Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł:
"Nie jestem". "Czy ty jesteś
prorokiem?" Odparł: "Nie".
Powiedzieli mu więc: "Kim
jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas
wysłali? Co mówisz sam
o sobie?" Powiedział:
"Jam głos wołającego na
pustyni: Prostujcie drogę
Pańską, jak rzekł prorok
Izajasz". A wysłannicy byli
spośród faryzeuszów i zaczęli
go pytać, mówiąc do niego:
"Czemu zatem chrzcisz, skoro
nie jesteś ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem?"
Jan im tak odpowiedział:
"Ja chrzczę wodą. Pośród was
stoi Ten, którego wy nie
znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem
godzien odwiązać rzemyka
u Jego sandała". Działo się to
w Betanii, po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.

NIE JESTEM GODZIEN
Słowa „nie jestem godzien” najczęściej wypowiadamy balansując
między uniżeniem a wywyższeniem, czy między pokorą a ukrytą pychą…
Niegodność proroka znad Jordanu
Jan Chrzciciel stojąc na brzegu Jordanu, tuż przed udzieleniem chrztu Jezusowi,
mówiąc o nadchodzącym Mesjaszu i swojej misji wobec Niego, odwołuje się do
obrazu rozwiązywania rzemyka u sandałów. Sandały w tradycji Izraela mają
wieloznaczny charakter.
Zdejmowanie sandałów swemu panu było najbardziej poniżającą posługą! Tak
czynił niewolnik. Jan Chrzciciel w swoim zachowaniu czuje się niegodny, by być
nawet niewolnikiem Zbawiciela.
„Nie jestem godzien” - słowa Jana Chrzciciela przywołują wyznanie setnika: „Panie, nie
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” (por. Mt 8,8), które powtarzamy podczas każdej
Eucharystii, jako odpowiedź na przyjęcie Komunii Św.
Znak miłości
Sandały były podstawowym obuwiem noszonym przez Żydów. Wyrabiano je ze
skóry; podeszwa była twarda, dopasowana do stopy i przywiązana długimi
rzemykami do nóg. Przysłowie hebrajskie mówi, że znajdować sandał na swoją miarę
znaczy poznać kobietę, która jest odpowiednią kandydatką na żonę. Natomiast
rozwiązanie sandała związane było z prawem lewiratu (por. Pwt 25,9-10; Rt 4,7-8).
Kiedy bratowa owdowiała, wtedy najstarszy brat zmarłego lub najbliższy krewny
winien ją poślubić. Kiedy jednak nie godził się, czy też nie czuł się godny, wtedy
rozwiązywano rzemyk i zdejmowano jego sandał – czyniła to wdowa lub ten, który
przejmował prawo poślubienia jej.
W postawie Jana można odczytać analogię do opisanego obrzędu zrzeczenia się
prawa lewiratu. On nie może rozwiązać rzemyka, bo to Jezus poślubi ową wdowę.
Tą wdową jest Izrael – Lud Wybrany, Kościół, ty i ja. Oblubieniec ze swoją
Oblubienicą. To nie Jan jest oblubieńcem!
Być grzesznikiem
Mówią ojcowie pustyni, że „jeżeli człowiek nie jest w sercu przekonany, że jest
grzesznikiem, to Bóg go nie wysłuchuje. Pewien brat zapytał: Co to znaczy być
przekonanym, że się jest grzesznikiem? Starzec odpowiedział: Jeśli ktoś dźwiga ciężar
własnych win, to nie ogląda się za cudzymi” – Abba Mojżesz.
Widzieć siebie w prawdzie, widzieć kim naprawdę jestem… Wdowę poślubioną
przez Jezusa opisał prorok Izajasz: „Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o
krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej
upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja
kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się
rozraduje” (Iz 62,4-5). To właśnie ja byłem nędzny, porzucony i zapomniany… On
mnie odnalazł!
Panie, nie jestem godzien…
Ks. Bohdan Dutko
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14/12/2020 Poniedziałek
+ Daria-Anna Brodzińska – intencja od
Dyrektora Działu Celnego
1. + Jarosław Brzeziński – gregoriańska
2. + Waldemar Chyła
+ Maria Zwierzchowska
+ Mama Zofia Chylińska w 2 rocz. śmierci oraz
Czesław, Henryk, Stanisława, Stanisław, Jan,
Helena, Władysława i Tomasz
15/12/2020 Wtorek
Dziękczynno-błagalna w 60 rocz. ślubu
Zygmunta i Teresy z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla Jubilatów i
całej rodziny
1. + Jarosław Brzeziński – gregoriańska
2. + Edmund, Brygida, Elżbieta i Jerzy oraz
zmarli z rodzin Deyk i Stempniakowskich
1. + Stanisław w 2 rocz. śmierci oraz Paweł,
Anna, Antoni
2. + Jadwiga Kass - pogrzebowa
16/12/2020 Środa
+ Rozalia, Józef, bracia i siostry
1. + Jarosław Brzeziński - gregoriańska
2. + Rodzice z obojga stron, mąż Kazimierz i
zmarli z rodziny
3. + Kazimiera Duszyńska-Narkiewicz
+ Józefa Górna oraz zmarli z rodziny
17/12/2020 Czwartek
+ Rodzice Monika i Bolesław oraz Maria i Marek
1. + Jarosław Brzeziński w 1 rocz. śmierci
2. + Helena Miotke w 4 rocz. śmierci
+ Tadeusz Szczypior w 1 rocz. śmierci
18/12/2020 Piątek

Dziękczynno-błagalna w intencji Zdzisława,
Marka, Franciszka, Piotra i Jerzego o wszelkie
06:45
potrzebne łaski od Miłosiernego Boga
1. + Zygmunt, Wanda, Halina i Mirosław
Kiedrowscy
08:00
2. + Helena i Wiktor
+ Mąż Krzysztof Dziedzic w 21 rocz. śmierci,
18:30
rodzice, rodzeństwo i bliscy z obojga stron
19/12/2020 Sobota
06:45
+ Zofia Kruger
1. + Mąż Lucjan w 7 rocz. śmierci, rodzice z
obojga stron, rodzeństwo Tadeusz, Stanisław,
Katarzyna, Zygmunt, Elżbieta, Roman
08:00
2. + Rodzice: Irena Zdunowska w 2 rocz. śmierci
oraz Józef
+ Rodzice, mąż Marian w 2 rocz. śmierci oraz
18:30
Rufin i Melania
20/12/2020 - IV Niedziela Adwentu
1. + Mąż Hieronim Gołacki w 21 rocz. śmierci
oraz rodzice z obojga stron
08:00
2. + Monika, Kleofas i Julian
W intencji parafii
10:00
+ Jarosław Brzeziński w 1 rocz. śmierci oraz
11:30
Jerzy w 4 rocz. śmierci
13:00
+ Klemens Lahutta i zmarli z rodziny
18:30
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
Dziękczynno-błagalna w intencji Karoliny i
Adama z prośbą o Boże błogosławieństwo na
17:00DK
nowej drodze życia
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. Roraty dla rodzin, młodzieży i dorosłych sprawujemy od
poniedziałku do soboty o 6:45.
2. Dzieci zapraszamy na Roraty w poniedziałek o 17:00.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dolnym
kościele od poniedziałku do soboty, od 8:40 do 18:20.
4. Jutrznia, czyli poranna modlitwa Kościoła, sprawowana jest w
Adwencie od poniedziałku do piątku o 5:30 w dolnym kościele.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Modlitwa potrwa ok. 40 min.
5. W czwartek przypada 50 rocznica wydarzeń z grudnia 1970 roku.
Zapraszamy na Msze Święte o 6:45, 8:00 i 18:30. W modlitwie
wspominać będziemy zabitych naszych parafian m.in. : Brunona
Drywę, Janusza Żebrowskiego i Zygmunta Glinieckiego.
6. W Wigilię, w czwartek, 24 grudnia będziemy sprawować Msze
Święte w następującym porządku: 6:45 i 8:00 (Liturgie
adwentowe), a wieczorem: Msza Święta wigilijna o 16:00
z udziałem dzieci. W nocy zaś zapraszamy na tradycyjne Msze
Pasterskie o 22:00 i 24:00.
7. Szczególną okazją do spowiedzi przedświątecznej będzie
nabożeństwo pokutne ze spowiedzią świętą w poniedziałek,
21 grudnia o 19:30 w górnym kościele. To nabożeństwo pozwoli
nam głębiej przeżyć Sakrament Pokuty.
8. Już dzisiaj zapraszamy osoby samotne na obiad wigilijny,
24 grudnia o 15:00 przy kościele.
9. Ze względu na pandemię nie będzie tradycyjnej wizyty
duszpasterskiej - Kolędy. Chcielibyśmy natomiast zaprosić
parafian na rewizytę duszpasterską. Polegać ona będzie na
przyjściu na wieczorną Msze Świętą osób z poszczególnych ulic,
podanych według planu. Będzie to okazja do modlitwy
sąsiedzkiej i poświecenia wody, którą parafianie sami pokropią
swoje mieszkania. Za tydzień podamy pierwszą część planu
rewizyty duszpasterskiej i więcej szczegółów w tradycyjnym liście
ks. Proboszcza na tę okazję.
10. Kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar
odbędzie się w poniedziałek, 21 grudnia o 18:30 – Eucharystia,
a następnie druga część spotkania online o 20:30.
11. Jak co roku organizujemy Wigilię dla samotnych. W tym roku nie
będzie możliwości bycia razem przy stole, ale chcemy się spotkać,
tak jak zawsze podczas Zupy Chylońskiej, przy kościele i wręczyć
naszym podopiecznym w Wigilię o 15:00, ciepły posiłek
i podarunek świąteczny. Jeśli ktoś chciałby upiec ciasto na to
wydarzenie, to prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego.
12. W tym roku zamiast darów rzeczowych dla osób potrzebujących
prosimy o jałmużnę pieniężną dla ubogich, którą można wrzucić
do skarbonki umieszczonej pod figurą św. Antoniego z tyłu
kościoła.
13. Świece wigilijne Caritas można nabyć dzisiaj po Mszy świętej
w zakrystii, a opłatek u pana organisty na chórze.
14. W przyszłą niedzielę, 20 grudnia w godzinach 10:00 - 14:00
odbędzie się świąteczna zbiórka na leczenie 5 letniego Krzysia.
Chłopiec cierpi na EB (pęcherzowe oddzielanie się naskórka),
jest to choroba, która objawia się wielce wysoką delikatnością
skóry. Nawet najdrobniejszy uraz kończy się raną. Młodzież
z klubu Alternative przygotowała kartki świąteczne, ozdoby na
choinkę z gliny oraz nagrali płytę z pięknymi kolędami. Zbiórka
odbędzie się przed kościołem.
W minionych dniach zmarli:
+ Janina Bagińska, lat 95 + Teresa Zerka, lat 75;
+ Czesława Pietraszczak, lat 81; + Jadwiga Kass, lat 85;
+ Barbara Niedbało, lat 75; + Wiesław Bobiak, lat 60.
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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