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GDYNIA - CHYLONIA

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25;
J 2,13-25.
Zbliżała się pora Paschy
żydowskiej i Jezus przybył
do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów
oraz tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie. Wówczas,
sporządziwszy sobie bicz ze
sznurów, powypędzał wszystkich
ze świątyni, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów,
a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł:
«Zabierzcie to stąd i z domu mego
Ojca nie róbcie targowiska!»
Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: «Gorliwość
o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: «Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro
takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im
taką odpowiedź: «Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę
ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi:
«Czterdzieści sześć lat budowano
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w
przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego
ciała. Gdy zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie
Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł
Jezus.
Kiedy zaś przebywał w
Jerozolimie w czasie Paschy,
w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w Jego imię, widząc
znaki, które czynił. Jezus
natomiast nie zawierzał im
samego siebie, bo wszystkich znał
i nie potrzebował niczyjego
świadectwa o człowieku. Sam
bowiem wiedział, co jest w
człowieku.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY
(21-24 marca 2021 r.)
Parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni
Niedziela, 21 marca
Rozpoczęcie na wszystkich Eucharystiach:
Sobota 18.30, 19:30 (przygotowana przez neokatechumenat)
8:00, 10:00 (transmitowana), 11:30 z udziałem dzieci (transmitowana),
13:00, 17:00 z udziałem młodzieży (dolny kościół),
18:30 (w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała - transmitowana)
Poniedziałek, 22 marca
Msza święta z nauką rekolekcyjną o: 8.00, 10:00 i 18.30 (transmitowana)
(po wieczornej Eucharystii adoracja do 20:30)
Wtorek, 23 marca
Msza święta z nauką rekolekcyjną o: 8.00, 10:00
i 18.30 (transmitowana)
(po wieczornej Eucharystii adoracja i modlitwa uwielbienia przygotowana
przez Wspólnotę SNE Magnificat )
Środa, 24 marca
Msza święta z nauką rekolekcyjną o: 8.00, 10:00
i 18.30 (transmitowana)
(po wieczornej Eucharystii adoracja do 20:30)
Spotkanie o 17:00 dla Klubu Młodzieżowego
Rekolekcje poprowadzi o. Krzysztof Pałys (dominikanin)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(21-24 marca 2021 r.)
Niedziela, 21 marca
11:30 z udziałem z klas 0-6 ,
17:00 (dolny kościół) z udziałem klas 7 i 8 oraz z młodzieżą szkół
ponadpodstawowych
Poniedziałek, wtorek i środa (22-24 marca)
Ze względu na pandemię spotkania w dni powszednie odbędą się online
i zostały przygotowane przez ekipę z Warszawy na kanale YouTube
Archidiecezji Warszawskiej
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08/03/2021 Poniedziałek
1. + Stefan i Lucyna oraz zmarli z rodzin
Makarewicz i Rogalskich
2. + Czesław Wolniak - gregoriańska
1. + Ryszard i rodzice z obojga stron
2. + Zmarli z rodziny Górnych, Piotrowskich i
Stefaniaków
09/03/2021 Wtorek
1. + Czesław Wolniak – gregoriańska
2. + Edward Molin w 25 rocz. śmierci
1. + Ojciec Kazimierz Gopon w 27 rocz. śmierci
2. + Jerzy Mrówczyński - intencja od sąsiadów z
Lubawskiej 5
10/03/2021 Środa
1. + Czesław Wolniak – gregoriańska
2. + Henryk Chełminiacki w 30 rocz. śmierci
oraz jego rodzice i bracia
3. + Rodzice Maria i Stefan Knapik oraz Maciej
1. + Bracia oraz Tadeusz i Antoni
2. + Wincenty i zmarli z rodzin Prus, Rusiłowicz,
Prończuk i Jabłońskich
11/03/2021 Czwartek
1. + Maż Marek Haüsler w 13 rocz. śmierci,
rodzice: Marta i Brunon Holcer, brat Józef w 4
rocz. śmierci, szwagier Ryszard w 6 rocz.
śmierci oraz krewni z obojga stron
2. + Czesław Wolniak – gregoriańska
3. + Mąż Augustyn Nikelski w 15 rocz. śmierci,
rodzice, dziadkowie i babcie oraz rodzeństwo
z obojga stron
1. Dziękczynno-błagalna w intencji syna Pawła o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
2. + Czesław, Wanda oraz zmarli z rodziny
Jaworskich i Rząd
12/03/2021 Piątek

1. + Czesław Wolniak – gregoriańska
2. + Marta, Antoni, Władysław i Janina Garscy,
szwagier Jan i babcia Marta Pobłocka
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Bożeny i
Bogumiła oraz wnuków Marysi i Wojtka z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
18:30
2. + Stanisław Węgrzyński w 2 rocz. śmierci,
wnuczka Ania oraz rodzice i rodzeństwo z
obojga stron
13/03/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w 5 rocz. urodzin
Mikołaja z prośbą o wszelkie potrzebne łaski
2. + Karol Jaskulke w 10 rocz. śmierci oraz
08:00
Eugeniusz i Jerzy Szymańscy i zmarli z rodzin
Szymańskich i Jaskulke
3. + Czesław Wolniak - gregoriańska
+ Krystyna w dniu imienin oraz zmarli z rodzin
18:30
Rejek i Makarewicz
19:30
Wspólnoty Neokatechumenlne
14/03/2021 - IV Niedziela Wielkiego Postu
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Tadeusza i
Wiesławy z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej
08:00
2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Heleny Witkowskiej z
okazji 80 urodzin
W intencji parafii
10:00
+ Eugeniusz w 25 rocz. śmierci
11:30
W intencji nowoochrzczonych
13:00
+ Wiesław Kalbarczyk w 22 rocz. śmierci,
Zbigniew Kantowicz w 8 rocz. śmierci, rodzice
18:30
z obojga stron, Janina
17:00DK + Czesław Wolniak - gregoriańska
08:00
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Papież Franciszek ustanowił ks. abp Tadeusza Wojdę, nowym
arcybiskupem gdańskim. Ingres odbędzie się w Niedzielę
Palmową. Módlmy się za nowego księdza arcybiskupa.

2. Z radością informujemy, że decyzją bpa. Jacka Jezierskiego, w
naszej parafii, powstało Dekanalne Oratorium Młodych
(DOM). Pierwszym krokiem, który chcemy podjąć, jest
modlitwa za młodzież, dlatego zapraszamy na adoracje
Najświętszego Sakramentu w intencji młodzieży, w pierwsze
i trzecie czwartki miesiąca w godzinach od 17:00 do 18.00
w dolnym kościele.
3. 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.
4. Za dwa tygodnie, 21 marca, rozpoczniemy rekolekcje
wielkopostne, które poprowadzi o. Krzysztof Pałys,
dominikanin. Plan umieściliśmy w biuletynie i na stronie
internetowej parafii. Będą to rekolekcje dla całych rodzin.
Uczniów szkoły podstawowej zapraszamy do kościoła jedynie
w niedzielę, a w pozostałe dni do uczestnictwa w rekolekcjach
internetowych przygotowanych na kanale YouTube przez
Archidiecezję Warszawską.
5. Spotkanie dla wszystkich przeżywających kryzysy małżeńskie
odbędzie się w poniedziałek, 8 marca. W planie Eucharystia o
18:30, a następnie spotkanie w sali nr 5 w domu parafialnym.
6. Zapraszamy na Długodystansową Drogę Krzyżową z Chyloni
do Wejherowa w sobotę, 27 marca. Rozpoczniemy
Eucharystią o 4 rano w dolnym kościele, następnie
pójdziemy lasami, około 30 km. Dojście do kościoła
św. Anny w Wejherowie około 13:00. Zapisy w biurze
parafialnym.
7. Rozpoczęliśmy przygotowania muzyczne do Triduum
Paschalnego. Zapraszamy wszystkich śpiewających i grających
na spotkanie Diakonii Muzycznej Św. Mikołaja. Informacje o
godzinach prób podajemy na parafialnej stronie internetowej.
8. Dzisiaj po Mszy Świętej kwesta na Zupę Chylońską i inne
działania Parafialnego Zespołu Caritas.
W minionych dniach zmarli:
Jolanta Jeszke l. 89; Alicja Sala l. 77;
Andrzej Gleński l. 47; Dariusz Filipski l. 54.
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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