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GDYNIA - CHYLONIA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Kpł 13,1-2.45-46;
1 Kor 10,31-11,1;
Mk 1,40-45
Pewnego dnia przyszedł
do Jezusa trędowaty
i upadając na kolana,
prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”.
Zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł do
niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”.
Natychmiast trąd go
opuścił i został
oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił ze
słowami: „Uważaj, nikomu
nic nie mów, ale idź, pokaż
się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać
i rozgłaszać to, co zaszło,
tak że Jezus nie mógł już
jawnie wejść do miasta,
lecz przebywał w miejscach
pustynnych. A ludzie
zewsząd schodzili się
do Niego.

DOBRY DOTYK
Dzień Zakochanych to świecka tradycja, ale, jak przypomina
nazwa „walentynki”, ma świętego patrona, Walentego, którego
wspominamy 14 lutego. W tym roku przypada to akurat w szóstą
niedzielę zwykłą.
Czytając Ewangelię przeznaczoną na tę niedzielę, pomyślałem o
miłości, dotyku miłości, o dobrym dotyku, o dłoniach, przez które tyle
dobrego może się wyrazić. Gdyż w dzisiejszej Ewangelii to gest Jezusa –
„wyciągnął rękę, dotknął go” (Mk 1,41) – jest dla mnie najważniejszy.
W ostatnim czasie bardzo często słyszymy o „złym dotyku”, mówimy
też, że „czujemy się dotknięci” przez czyjeś słowa, niesprawiedliwy osąd,
gniew, emocje.
Jezus wyciągnął rękę i dotknął trędowatego, co było szokiem dla
tych, którzy to widzieli. Trędowaci byli nieczyści, nie wolno było ich
dotykać, brzydzono się nimi, a ich miejsce było poza społecznością, w
odosobnieniu. Gest Jezusa przywrócił trędowatemu zdrowie, ale przede
wszystkim godność i miejsce pośród innych ludzi. Ludzki gest Jezusa,
który przywraca człowieczeństwo. Widzimy, jak w ciągu wieków gesty,
słowa i troska różnych ludzi przywracały godność odrzuconym, chorym,
uzależnionym, zmarginalizowanym. Wystarczy wspomnieć o znanych
nam Matce Teresie, Marku Kotańskim, s. Małgorzacie Chmielewskiej czy
ks. Andrzeju Szpaku, ale przecież każdy z nas ma doświadczenie dobrego
gestu, który komuś dał nadzieję, spokój, pocieszenie.
Ten gest Jezusa to także przypomnienie o wierze, że jesteśmy w
rękach Boga, cokolwiek miałoby się dziać w naszym życiu. U Izajasza
Bóg mówi: „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49,16). Tylko
głęboko wierząc w Bożą obecność w naszej codzienności, w każdej
chwili życia, możemy zrozumieć, ale przede wszystkim żyć, jak pisze św.
Paweł: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko
na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). Nie ma innej drogi do Boga niż
przez nasze codzienne życie, bo w codzienności odkrywamy, że
wszystko może nas prowadzić do Boga, gdyż „wszystko jest łaską” (św.
Teresa z Lisieux).
Krzysztof Popławski OP
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15/02/2021 Poniedziałek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Mieczysława i Serafin Johaniuk oraz ich
zmarłe dzieci i rodzice z obojga stron
1. + Władysława i Albin oraz zmarli z rodziny
2. + Ksawera i Stanisław
16/02/2021 Wtorek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Klara Cerowska w 21 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny
Pogrzeb: śp. Zdzisław Lipiński, lat 64
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary z
okazji urodzin z prośbą o wiarę, nadzieję i
opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków
2. + Józef Dratwiński w 5 rocz. śmierci
17/02/2021 Środa Popielcowa
+ Sylwester Szydłowski, Mikołaj Leszczyński,
Piotr Labuda
1. + Władysław, Stanisława, Marta, Robert i Jan
Wrońscy
2. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny z
obojga stron
+ Zenon Mielczarek - gregoriańska
+ Ginter Szmidt w 7 rocz. śmierci, Maria Szmidt
i rodzice z obojga stron
Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 92
rocz. urodzin Teresy
+ Mąż Andrzej w 3 rocz. śmierci oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
18/02/2021 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze łaski
dla Henryki Pitala z okazji 92 rocz. urodzin
2. + Ks. Marek Rybicki, Jan i Władysława,
rodzice z obojga stron, Anna Pyrek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Jadwiga Trejnis w 10 rocz. śmierci, Helena
Żedzik, Wanda, Romuald i Leon
19/02/2021 Piątek

1. + Rodzice Rozalia i Jan
08:00
2. + Klemens Koszałka w dniu urodzin
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Czesław w 21 rocz. śmierci oraz zmarli z
18:30
rodziny Steczkiewicz i Filipiak
20/02/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Gertrudy i
Franciszka w 55 rocz. ślubu z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
08:00
2. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
3. + Władysław Olczyk - intencja od sąsiadów
Lubawskiej 5
+ Henryk, Wojciech rodzice i rodzeństwo z
18:30
obojga stron
Wspólnoty Neokatechumenalne
19:30
21/02/2021 - I Niedziela Wielkiego Postu
1. W IX rocznicę powstania Stowarzyszenia
Cudownego medalika z prośbą o dary Ducha
Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę
08:00
Matki Niepokalanej dla członków i ich rodzin
2. + Zenon Mielczarek - gregoriańska
W intencji parafii
10:00
+ Bogumiła Tonderys w 30 rocz. śmierci oraz za
11:30
rodziców z obojga stron
W intencji Sylwii o wszelkie potrzebne łaski oraz
13:00
uzdrowienie duszy i ciała
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
18:30
+ Czesław, teściowie i rodzeństwo z rodziny
17:00DK
Renka
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
W tym roku przeżywany on jest pod hasłem: „Trzeźwością
pokonywać kryzys”.
2. Już za kilka dni rozpoczniemy Wielki Post, czas przygotowania do
Paschy. W Środę Popielcową Msze święte sprawować będziemy
o: 7:00, 8:00, 9:00, 17:00 z udziałem dzieci, 18:30 i 19:30 (w
dolnym kościele). Środa to dzień pokutny i Kościół wzywa nas do
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i postu ilościowego.
3. Nabożeństwa pasyjne sprawować będziemy w następującym
porządku:
a. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą w piątki:
– dla wszystkich wiernych o 8:30 i 17:45
– dla dzieci o 17:00
b. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym odbędzie
się w niedzielę o 17:00.
4. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 21-24 marca.
Poprowadzi je o. Krzysztof Pałys, dominikanin.
5. Od najbliższego czwartku zapraszamy na Jutrznię, czyli poranną
modlitwę Kościoła, w dni powszednie (od poniedziałku do
piątku) o 5:30 do dolnego kościoła. Modlitwę poprowadzą
wspólnoty neokatechumenalne. Zapraszamy wszystkich chętnych.
6. Rozpoczynamy przygotowania do Triduum Paschalnego.
Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających na pierwsze
spotkanie Diakonii Muzycznej Św. Mikołaja, dzisiaj, 14 lutego o
17:00 w sali nr 4 domu parafialnego.
7. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Magnificat zaprasza na
adorację i modlitwę uwielbienia we wtorek, 16 lutego na 19:30 do
górnego kościoła.
8. W związku z Światowym Dniem Chorego zapraszamy na Mszę
świętą w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała, która będzie
sprawowana w przyszłą niedzielę, 21 lutego o 18:30.
9. Apostolat Maryjny zapraszamy Mszę Świętą w intencji członków
Stowarzyszenia Cudownego Medalika i ich rodzin, w 9 rocznicę
powstania, w niedzielę, 21 lutego o godz. 08:00.
10. Zachęcamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszego
Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa. Tym, którzy będą to chcieli
uczynić służymy pomocą w wypełnianiu deklaracji PIT w biurze
parafialnym w godzinach urzędowania. KRS: 0000343609.
11. Dziękujemy wszystkim - osobom indywidulanym, rodzinom i
wspólnotom - którzy w trudnym czasie pandemii troszczą się o
funkcjonowanie parafii. W okresie zimowym, aby utrzymać
komfort ciepłego kościoła i innych budynków parafialnych,
wydajemy spore kwoty. Np. w styczniu za ogrzewanie górnego i
dolnego kościoła zapłaciliśmy 5 000 zł , a za dom parafialny oraz
starą i nową plebanię 10 000 zł. Skarbonka w dolnym kościele w
okresie zimowym będzie przeznaczona na zbiórkę na ogrzewanie.

W minionych dniach zmarli:
+ Ludwika Repeć, lat 76 – członek Rady Duszpasterskiej
+ Michał Stachowski, lat 42; + Marian Pichit, lat 93;
+ Franciszek Koss, lat 79, + Zdzisław Lipiński, lat 64.
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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