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GDYNIA - CHYLONIA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Rdz 9,8-15;
1 P 3,18-22;
Mk 1,12-15
Duch wyprowadził
Jezusa na pustynię.
Czterdzieści dni przebył
na pustyni, kuszony
przez szatana.
Żył tam wśród zwierząt,
aniołowie zaś Mu
usługiwali.
Po uwięzieniu Jana
przyszedł Jezus do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: „Czas się
wypełnił
i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.

Z KALENDARZA
LITURGICZNEGO:
22 lutego – Święto
Katedry Św. Piotra,
Apostoła

PRÓBA PRZED MISJĄ
Gdy w dzieciństwie kilka razy leciałem samolotem, z napięciem
czekałem na próbę silników. Samolot kołował na początek pasa
startowego, zatrzymywał się, a pilot zwiększał obroty turbin. Cały
samolot drżał. Dopiero po tej procedurze, po sprawdzeniu,
czy wszystko jest w porządku, maszyna ruszała, nabierała prędkości
i wzbijała się w powietrze.
Kilka lat później, już jako nastolatek zafascynowany teatrem,
starałem się dostać na próby generalne. Cena biletu była niższa,
a przedstawienie najczęściej miało taki sam przebieg jak późniejsze
spektakle. Siedziałem na widowni z pewnym napięciem, życząc
reżyserowi i aktorom, by wszystko wypadło jak najlepiej.
Pomyślałem sobie o tych dwóch faktach, czytając krótki fragment
Ewangelii wg św. Marka, w którym Jezus po słowach Ojca: „Tyś jest
moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”, zostaje przez
Ducha wygnany na pustynię, gdzie jest kuszony przez Szatana,
przebywa między zwierzętami, a aniołowie Mu służą. Po czterdziestu
dniach rusza do Galilei, by ogłosić, że bliskie jest królestwo Boże.
Może warto spojrzeć na owe czterdzieści dni nie tyle przez pryzmat
konfrontacji ze Złym czy walki z pokusami, które akcentują inni
synoptycy, ile raczej jak na próbę generalną, przetestowanie mocy
duchowej, które miały utwierdzić ludzką naturę Jezusa w przekonaniu,
że jest już gotowy do podjęcia misji powierzonej Mu przez Ojca.
Tak jakby ów czas próby miał Go umocnić, potwierdzić, że jest
nieugięty w swoim postanowieniu, że pomimo ludzkiej kondycji –
podlegał wszak zmęczeniu, pragnieniu, głodowi, nosił w sobie ludzkie
ambicje i tęsknoty – jest gotowy do głoszenia Nowiny o tym,
że przybliżyło się królowanie Boga, jest na tyle zakorzeniony w miłości
Ojca, „aby nas do Boga przyprowadzić”.
Zauważmy zatem na początku Wielkiego Postu, że zaczyna się okres
próby, który nie ma się zakończyć oddechem ulgi: „Nareszcie koniec tej
męki!”. Raczej ma nas wzmocnić, sprawić, byśmy z nowym impetem
podjęli swoją misję chrześcijan, przekonani, że nasze życie może być
pełne, szczęśliwe i owocne.
Paweł Kozacki OP
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22/02/2021 Poniedziałek
1. O wszelkie łaski dla Czcicieli Miłosierdzia
Bożego w r. objawień obrazu „Jezu ufam Tobie"
2. + Brat Zbigniew w 4 rocz. śmierci
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Alfons, Anna, Sylwester i Anna

08:00
18:30

23/02/2021 Wtorek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Marcin Ptak
Pogrzeb: śp. Jerzy Żydak, lat 88
1. W intencji Grzegorza w 50 rocz. urodzin
2. + Władysław Mach w 7 rocz. Śmierci, brat
Bernard, rodzice z obojga stron zmarli z rodzin
Czaja i Mach
3. + Władysław Żmijewski w 4 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron

08:00
11:00

18:30

24/02/2021 Środa
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
prowadzenie dla synów
2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i
wszelkie potrzebne łaski dla rodziny oraz o
uwolnienie z nałogu dla synów
3. + Stanisław Węgrzyn w 95 rocz. urodzin
Pogrzeb: śp. Katarzyna Jakubowska, lat 80
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Jadwiga Kowaluk

08:00

11:45
18:30

25/02/2021 Czwartek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Leokadia Storma w 24 rocz. śmierci
1. Błagalna o dar zdrowia i wszelkie potrzebne łaski
dla Ireny Bisior - intencja od Róż Żywego
Różańca Rodziców modlących się za dzieci
2. + Jerzy Biernat w dniu urodzin
3. + Alojzy Cyza, Ludwika Repeć, Michał
Stachowski, Marian Pichit, Franciszek Koss,
Zdzisław Lipiński, Krystyna Szymankiewicz,
Stefania Kierek, Teresa Jaworska, Helga Połom,
Jan Dąbrowski, Andrzej Szreder, Jerzy
Jażdżewski, Barbara Gajewska, Anna Miotke,
Andrzej Ruchniewicz, Henryk Łada, Andrzej
Kryger, Ireneusz Wysocki, Barbara Oses, Helena
Antkowiak, Irena Becker, Sławomir Becker,
Andrzej Lis, Jerzy Żydak, Krzysztof Drogosz,
Janusz Ptak, Adela Ptak,
26/02/2021 Piątek
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Rodzice Anna i Andrzej Waszak oraz teściowie
Ewa Maria Łabiak, dziadkowie z obojga stron
1. + Franciszek w 4 rocz. śmierci oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron
2. + Janina Magryta i Wiesław Laskowski w 1 r. śm.

08:00

18:30

08:00
18:30

27/02/2021 Sobota
1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + 13 rocz. śmierci Elżbieta i Leon Michalak
3. + Jan Siewert - intencja od sąsiadów z
Zamenhofa 4
+ Wacław, Marcin, Adam, Jerzy, Janina zmarli z
rodzin Kinelów, Sieńkowskich, Sikora i
Wróblewskich
Wspólnoty Neokatechumenalne

08:00
18:30
19:30

28/02/2021 - II Niedziela Wielkiego Postu
08:00
10:00
11:30
13:00
18:30
17:00DK

1. + Zenon Mielczarek – gregoriańska
2. + Mąż Stanisław, rodzice z obojga stron, zięć
Ryszard, wnuk Piotr
W intencji parafii
+ Rodzice z obojga stron, rodzeństwo Krystyna,
Władysław, szwagrowie Edmund i Wiesław oraz
Beata i Gerard
+ Zmarli z rodziny Sawaj
+ Rodzice Natalia i Kazimierz, Regina i Wacław
+ Jan Komrowski w rocz. śmierci oraz zmarli z
rodziny Komrowskich i Lewandowicz
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwa pasyjne sprawujemy w następującym porządku:
a. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w piątki:
– dla wszystkich wiernych o 8:30 i 17:45,
– dla dzieci o 17:00,
b. Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o 17:00.
2. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w dolnym
kościele od poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:15.
3. Jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła, sprawujemy
od poniedziałku do piątku o 5:30 w dolnym kościele.
4. Biuro parafialne w najbliższym tygodniu będzie czynne
w zmienionym porządku: poniedziałek od 9:15 do 10:15; wtorek
od 9:15 do 10:15, czwartek od 9:15 do 10:15, w piątek
w zwyczajnych godzinach. W sprawach rozliczeń PIT prosimy
o przełożenie wizyty na przyszły tydzień.
5. Rozpoczęliśmy przygotowania do Triduum Paschalnego.
Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających na spotkanie
Diakonii Muzycznej Św. Mikołaja, dzisiaj, 21 lutego o 17:00 w sali
nr 5 domu parafialnego.
6. Osoby przeżywające kryzys małżeński zapraszamy, zarówno
w parach jak i w pojedynkę, na spotkanie Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar” w poniedziałek, 22 lutego. W planie Msza
święta o 18:30, a następnie spotkanie w sali nr 5 domu
parafialnego.
7. Katecheza wielkopostna dla wszystkich chylońskich wspólnot
neokatechumenalnych odbędzie się w poniedziałek o 19:30. Jeśli
ktoś spoza wspólnot chciałby jej wysłuchać, to serdecznie
zapraszamy.
8. Liturgia Pokutna ze Spowiedzią świętą, przygotowana przez
wspólnoty neokatechumenalne, odbędzie się w środę, 24 lutego
o 19:30 w górnym kościele. Zapraszamy wszystkich pragnących
przez dobrą spowiedź wejść w czas Wielkiego Postu.
9. Klub Seniora i wszystkich chętnych, zapraszamy na wspólny
spacer po lesie chylońskim. Zbiórka w środę o 10:00 pod
kościołem. Wskazane jest zabranie ze sobą ciepłej herbaty oraz,
jeśli ktoś używa, kijków.
10. Wszystkich związanych z Różańcem Rodziców za Dzieci
zapraszamy na spotkanie w czwartek, 25 lutego po wieczornej
Mszy świętej w sali nr 5 domu parafialnego.
11. Skarbonki na jałmużnę wielkopostną można zabrać dzisiaj przy
wyjściu z kościoła. Skarbonki prosimy o przyniesienie w Wielką
Sobotę podczas święcenia pokarmów.

W minionych dniach zmarli:
+ Katarzyna Jakubowska, lat 80; + Jerzy Żydak, lat 88;
+ Adela Ptak, lat 86 ; + Janusz Ptak, lat 59;
+ Andrzej Lis, lat 56; + Krzysztof Drogosz, lat 48;

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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