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GDYNIA - CHYLONIA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Hi 7, 1-4.6-7;
1 Kor 9,16-19.22-23;
Mk 1,29-39.
Jezus po wyjściu z synagogi
przyszedł z Jakubem i Janem
do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli
Mu o niej. On zbliżył się do niej
i ująwszy ją za rękę podniósł.
Gorączka ją opuściła
i usługiwała im. Z nastaniem
wieczora, gdy słońce zaszło,
przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe
miasto było zebrane u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele
złych duchów wyrzucił, lecz
nie pozwalał złym duchom
mówić, ponieważ wiedziały,
kim On jest. Nad ranem, gdy
jeszcze było ciemno, wstał,
wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za Nim Szymon
z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu:
„Wszyscy Cię szukają”. Lecz
On rzekł do nich: „Pójdźmy
gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam
mógł nauczać, bo na to
wyszedłem”. I chodził po całej
Galilei, nauczając w ich
synagogach i wyrzucając złe
duchy.

NIE ROZUMIEM, ALE IDĘ.
To był długi i niełatwy dzień dla Piotra. Choć to on gościł Jezusa
w Kafarnaum, to w zasadzie Jezus podejmował wszystkie decyzje. Zaczęło się
od tego, by przyjść do domu Piotra. Na początku tylko z Jakubem i Janem, ale
i to już było trudne do przyjęcia, bo w domu leżała schorowana teściowa. Ale
Jemu to nie przeszkadzało, poszedł. „Jezu, nic przecież nie jest gotowe, nie
teraz!”.
Po przyjściu do domu sytuacja też nie była łatwa. Gorączka nie ustępuje;
Jezus chce uzdrowić chorą, ale... jest szabat; rozmaite prace – w tym
uzdrawianie – są przecież zabronione. Jezus nie zważa na to, podchodzi do
chorej kobiety, bierze ją za rękę i uzdrawia; pomimo szabatu. „Jezu, co Ty
robisz?! Żeby się tylko ludzie nie dowiedzieli”.
Chwila spokoju, posiłek w gronie bliskich, nadchodzi wieczór. Koniec
szabatu, można pracować. Schodzi się całe miasto, przynosząc swoich chorych
i opętanych. Z każdym kolejnym uzdrowionym w ludzi wstępuje nadzieja –
teraz będzie inaczej, jest ktoś, kto nam zawsze pomoże. Ale Jezus z samego
rana wychodzi, najpierw na modlitwę, a potem z miasta. Zabiera ze sobą
Piotra
i pozostałych. „Jezu, dlaczego tak nagle, bez uprzedzenia?”.
Czasami można usłyszeć, że powinniśmy zaprosić Jezusa do swojego
życia. Tak jakby to od nas zależało, czy On będzie w naszym życiu, czy nie.
Dobra Nowina jest taka, że On zawsze tam jest. Od początku. Jest i działa –
czasem delikatnie, niezauważalnie, a czasem z większą stanowczością, która
nie wyklucza miłości. Lecz nawet największa interwencja Boga w nasze życie
jest ciągle szansą dla nas, by z niej skorzystać. Szansą na ponowne odkrycie
Boga. Jezus nic na siłę nie chce w nas zmieniać.
Choć Piotr zapewne się burzył i zmagał z wątpliwościami, ostatecznie
zostawił Kafarnaum i poszedł za Nim. Skorzystał z szansy na odkrycie Boga
w swoim życiu; na odkrycie Miłości, która od wieków pragnie każdego z nas.
Nasze pytania, wątpliwości nie są problemem dla Boga, tylko dla nas.
A wątpliwości się rozwiewa, podejmując wysiłek uwierzenia na nowo Jezusowi
przez coraz mocniejsze trzymanie się Tego, który mówi o sobie, że jest
miłością. „Jezu, nie rozumiem teraz tego, co się dzieje, ale idę z Tobą”.
Grzegorz Kuraś OP
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
10 lutego – Wspomnienie obowiązkowe św. Scholastyki, dziewicy
11 lutego – Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes
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08/02/2021 Poniedziałek
1. + Wojciech Basiak w 20 rocz. śmierci oraz
Janina, Jan i Czesław
2. + Marianna Rosińska w rocz. śmierci oraz
Olga Cuk
Pogrzeb: śp. Krystyna Szymankiewicz, lat 87
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Eugeniusz Szymocha - intencja od II
Róży Żywego Różańca
09/02/2021 Wtorek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Jerzy Miotke w 3 rocz. śmierci oraz zmarli
z rodziny Miotke i Stolarskich
Pogrzeb: śp. Teresa Jaworska, lat 83
Pogrzeb: śp. Jerzy Jażdżewski, lat 86
1. + Jan Wiśniewski w 6 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron, Henryk, Władysław,
Jan Tadrocki, Janusz Rysiewicz, sąsiedzi i
dziadkowie
2. + Jan Reinhardt - intencja od sąsiadów ze
Starogardzkiej 15
10/02/2021 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w 92 rocz. urodzin
Heleny z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej
rodziny
2. + Wanda i Jan Blok, Regina, Henryk i Piotr
Grandziccy, Teresa, Wawrzyniec, Alfons i
Teresa Podlasiak oraz szwagier Stefan
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Wiesława
11/02/2021 Czwartek
1. + Stanisław w 46 rocz. śmierci oraz Irena,
Mariola i zmarli z rodzin Krawczyków,
Mikołajewskich, Osowickich i Gerke
2. + Janusz Janicki w 1 rocz. śmierci
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Zmarli z rodzin Grenda, Czapskich,
Jędruszewskich, Mizgier i Korczyc
12/02/2021 Piątek
1. + Irena Formińska
2. + Mąż Tadeusz w 13 rocz. śmierci, Zofia,
Edmund i Daniel Ginter, Patryk w 40 rocz.
urodzin, ojciec Antoni, dziadkowie oraz
Marek i Kazimierz
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Jan Reinhardt
13/02/2021 Sobota
1. + Zenon Mielczarek - gregoriańska
2. + Zofia Regulska - intencja od sąsiadów z
Lubawskiej 5
3. + Mąż Andrzej w 1 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron i rodzeństwo
+ Jerzy w 3 rocz. śmierci oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
Wspólnoty Neokatechumenalne
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14/02/2021 - VI Niedziela Zwykła
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Ludwika Zielińska - intencja od sąsiadów
Zamenhofa 4
Dziękczynno-błagalna w intencji Mirosławy Jezior
+ Zmarli z rodziny Duszyńskich, rodzice: Jan, Aniela,
Eleonora, bracia, bratowe, Jarosław w 1 rocz. śmierci
W intencji nowoochrzczonych
+ Anna, Franciszek i Felicja
+ W córka Elżbiety w 6 rocz. śmierci oraz córki Jolanta
i Teresa, mąż Kazimierz, siostry Klara i Leokadia,
wnuk Krzysztof, siostrzeńcy Roman i Jarosław,
rodzice z obojga stron

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W lutym przeżywamy Światowy Dzień Chorego z tej okazji
zapraszamy na Mszę Świętą w intencji uproszenia zdrowia duszy
i ciała w niedzielę, 21 lutego o 18:30.
2. Pierwsze z cyklu trzech spotkań dla rodziców dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się
w piątek, 12 lutego o 19:15 w górnym kościele. Potrwa około
50 min.
3. Osoby przeżywające kryzys małżeński zapraszamy, zarówno w
parach jak i w pojedynkę, na spotkanie Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar” w poniedziałek, 8 lutego. W planie Msza
święta o 18:30, a następnie spotkanie w sali nr 5 domu
parafialnego.
4. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, przed rocznicą objawień
dotyczących obrazu Jezusa Miłosiernego, odbywać się będzie w
dni powszednie o godz. 15:00 w dolnym kościele, a w niedzielę
o 9:30 przed sumą parafialną. Rozpoczęcie w piątek, 13 lutego.
Msza Święta na zakończenie Nowenny w intencji Czcicieli
Miłosierdzia w poniedziałek, 22 lutego o 8:00.
5. Rozpoczynamy przygotowania do Triduum Paschalnego.
Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających na pierwsze
spotkanie Diakonii Muzycznej Św. Mikołaja, dzisiaj, 7 lutego
o 17:00 w sali nr 4 domu parafialnego.
6. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego
parafialnego Stowarzyszenia Św. Mikołaja Biskupa. W biurze
parafialnym służymy pomocą w wypełnianiu deklaracji
podatkowych. Nr KRS: 0000343609.
7. Kwesta na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas i na Zupę
Chylońską odbędzie się dzisiaj po każdej Mszy Świętej.
8. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na cele
remontowe i na spłacenie rachunków za ogrzewanie kościoła oraz
domu parafialnego i plebanii.
W minionych dniach zmarli:
+ Krystyna Szymankiewicz, lat 87; + Stefania Kierek, lat 83;
+ Teresa Jaworska, lat 83; + Helga Połom, lat 79;
+ Jan Dąbrowski, lat 66; + Andrzej Szreder, lat 60;
+ Jerzy Jażdżewski, lat 86.
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
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