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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Hi 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41.
Owego dnia, gdy zapadł
wieczór, Jezus rzekł do
swoich uczniów:
"Przeprawmy się na drugą
stronę". Zostawili więc
tłum, a Jego zabrali,
tak jak był w łodzi. Także
inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się
gwałtowny wicher. Fale
biły w łódź, tak że łódź już
się napełniała wodą.
On zaś spał w tyle łodzi
na wezgłowiu. Zbudzili Go
i powiedzieli do Niego:
"Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy?"
On, powstawszy, zgromił
wicher i rzekł do jeziora:
"Milcz, ucisz się!" Wicher
się uspokoił i nastała
głęboka cisza. Wtedy rzekł
do nich: "Czemu tak
bojaźliwi jesteście? Jakże
brak wam wiary!" Oni zlękli
się bardzo i mówili między
sobą: "Kim On jest
właściwie, że nawet wicher
i jezioro są Mu posłuszne?"

TRACIĆ ŻYCIE
W żalu, buncie i żałobie oskarżamy często Boga o śmierć. Potrafimy
nawet wyryć to oskarżenie na granitowych płytach nagrobnych. Brzmi ono jak
bezduszny wyrok: „Bóg tak chciał”. Nic bardziej mylnego – właśnie Bóg tak
nie chciał. „Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących” –
słyszymy w dzisiejszym Słowie. Bóg jest Bogiem życia, a nie śmierci.
Jednak czujemy z jej powodu złość i smutek, i chyba słusznie,
bo przecież jest niezgodna z naszą prawdziwą naturą: powołaniem
do nieśmiertelności. Nie żyjemy tylko po to, by umrzeć. Żyjemy, by
zmartwychwstać.
W dzisiejszej Ewangelii czytamy o dwóch kobietach: obie tracą życie,
a przecież powinny je dawać innym. Jedna traci je stopniowo: wieloletni
krwotok dzień po dniu odbiera jej siły; druga u progu dojrzałego życia nagle,
z niewiadomego powodu umiera.
W perspektywie judaizmu obie były nieczyste: jedna – ze względu na
upływ krwi, druga – bo była martwa. Takich kobiet nie wolno było dotykać.
Religia surowo tego zabraniała. Każdy, kto by to zrobił, sam stawał się
nieczysty. Dlatego dotyk Jezusa jest skandalem. Mistrz z Nazaretu w sposób
wolny i świadomy bierze naszą nieczystość i daje nam życie. Oto kwintesencja
naszej wiary: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21). Ten rachunek
nigdy nie będzie wyrównany: oddajesz śmierć, dostajesz życie, przynosisz brak,
otrzymujesz nadmiar. Jednym słowem: łaska. Tak właśnie działa Bóg.
Każdy z nas, bez wyjątku, nosi w sobie coś, co już za życia jest
śmiercią. Tracimy życie stopniowo lub nagle. Często nam się wydaje,
że jesteśmy tak daleko od Boga, że nie damy rady Go chwycić. I że nie mamy
do tego prawa. Nic bardziej mylnego. Pozwólmy Mu się dotknąć, pokażmy
każdą swoją śmierć, tak by On „zaraził” nas swoim życiem. Wiara to dotyk
Boga, którego moc wybawia nas od śmierci.
O. Jacek Szymczak (dominikanin)

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
21 czerwca – Wspomnienie obowiązkowe św. Alojzego Gonzagi,
zakonnika
24 czerwca – Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
25 czerwca – Wspomnienie dowolne bł. Doroty z Mątów
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21/06/2021 Poniedziałek
1. + Leokadia w 50 rocz. śmierci, Józef i Jan
2. + Janina Bagińska - gregoriańska
1. + Alicja
2. + Eugeniusz Gruchała w 11 rocz. śmierci
oraz rodzice z obojga stron
3. + Alojzy Sprawka oraz Leokadia i Tadeusz
Wasińscy, zmarli krewni z obojga stron
22/06/2021 Wtorek
1. + Janina Bagińska – gregoriańska
2. + Rodzice z obojga stron: Władysława i
Marceli Dolata oraz Anna i Stanisław
Izdebscy i zmarli z rodziny
1. + Mąż Roman i rodzice z obojga stron
2. + Bronisław Kila, Henryk Wiśniewski, Jan
Borowik z okazji Dnia Ojca
23/06/2021 Środa
1. + Tatuś Ignacy
2. + Janina Bagińska – gregoriańska
3. + Jan Siewert
1. + Jan, Czesław, rodzice z obojga stron
Bronisława i Gracjan
2. + Edward z okazji Dnia Ojca
24/06/2021 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna w dniu imienin Janiny
2. Dziękczynno-błagalna z okazji 77 rocz.
urodzin Janiny oraz z okazji imienin Jana i
Janiny z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny,
3. + Janina Bagińska - gregoriańska
1. + Mąż Jan, rodzice z obojga stron, bracia
Kazimierz, Michał oraz zmarli z rodzin
Wentowskich i Klamann
2. + Henryk Szymichowski, Władysław
Szapiel, Czesław Lipiński, Kazimierz
Schmidtke, Halina Skórka, Stanisław Płowy,
Piotr Fink, Maria Bojko, January Turlik,
Roman Górski, Szczepan Teleszyński,
Romuald Borowik, Mirosław Górski,
Zygmunt Paciorek
25/06/2021 Piątek
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę
Najświętszej Maryi Panny dla Elżbiety
Charuty z okazji 81 urodzin
2. + Janina Bagińska – gregoriańska
3. + Rodzice Klara i Franciszek oraz Maria i
Antoni
1. + Henryk Niemczyk w 4 rocz. śmierci
2. + Krystyna i Ludwik Soboczyńcy
26/06/2021 Sobota
1. + Janina Bagińska – gregoriańska
2. + Witold i Elżbieta Rosman
3. + Anna Kudura i Stefania Mioduszewska
4. + Krzysztof Damaszko
Ślub: Katarzyna i Michał
Dziękczynno-błagalna w intencji Zdzisława z
okazji urodzin
Wspólnoty Neokatechumenalne
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;

08:00
10:00
11:30

13:00

18:30

20

CZERWCA

2021 R.

27/06/2021 - XIII Niedziela Zwykła
Dziękczynno-błagalna w 60 rocz. ślubu
Władysława i Heleny z prośbą o dar zdrowia,
Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata
dla całej rodziny
W intencji parafii
1. Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ślubu Brygidy i
Kazimierza z prośbą o Boże błogosławieństwo,
dar zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i
całej rodziny
2. + Janina Bagińska - gregoriańska
1. + Mąż Kazimierz Korzeniewski w 4 rocz. śmierci
oraz Stanisław i Julianna Korzeniewcy, Stanisław
i Helena Szwarc, zmarli z rodziny
Korzeniewskich
2. + Lucyna Grabowska w 1 rocz. śmierci
+ Eugeniusz Wodniczak, rodzice i teściowie, siostra
Irena
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
odprawiamy od poniedziałku do soboty na zakończenie adoracji
o 18:10 w dolnym kościele, a w niedzielę wraz z Koronką o 9:30.
2. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela obchodzić będziemy
w czwartek, 24 czerwca. Msze święte tego dnia o 8:00 i 18:30.
Sąsiednia parafia przeżywać będzie tego dnia sumę odpustową
o 18:30.
3. Dzisiaj odprawimy ostatnią w tym roku szkolnym Mszę świętą
niedzielną o 17:00 w dolnym kościele. Na czas wakacji zawieszamy
jej sprawowanie.
4. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i na rozpoczęcie
wakacji dla dzieci i nauczycieli będzie sprawowana w przyszłą
niedzielę, 27 czerwca o 11:30.
5. Bierzmowanie dla młodzieży i dorosłych odbędzie się w naszej
parafii w poniedziałek, 20 września. Osoby dorosłe, które chciałby
przystąpić do tego sakramentu, zapraszamy w ramach
przygotowania do udziału w Kursie Nowe Życie, który odbędzie się
w naszej parafii w terminie 25-27 czerwca. Należy zgłosić się
do biura parafialnego przynosząc akt Chrztu Świętego.
6. Zapisy do bierzmowania dla młodzieży, która rozpocznie naukę
w szkołach ponadpodstawowych będą we wrześniu.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele w sobotę,
25 stycznia tylko do 15:30.
8. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek,
22 czerwca o godz. 16:30 w domu parafialnym, w sali nr 8.
Serdecznie zapraszamy nowych członków czcicieli Niepokalanej.
9. Klub Seniora wznowił działalność. Zapraszamy seniorki i seniorów
na spotkania w środy aż do końca lipca. Spotkania odbywają się
o godz. 9:00 w sali nr 5.
10. Walne, coroczne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Świętego
Mikołaja Biskupa odbędzie się w czwartek o 19:15 w sali nr 2.
11. Zapraszamy na rekolekcje Kurs Nowe Życie w dniach 25-27
czerwca. Rekolekcje odbędą się w domu parafialnym. Zapisy
w biurze parafialnym.
W minionych dniach zmarli:
Władysław Szapiel, lat 81; Czesław Lipiński, lat 75;
Mirosław Góralski, lat 65; Zygmunt Paciorek, lat 88;
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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