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GDYNIA - CHYLONIA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Mdr 1,13-15;2,23-24;
2 Kor 8,7.9.13-15
Mk 5,21-43
Gdy Jezus przeprawił się z
powrotem łodzią na drugi brzeg,
zebrał się wielki tłum wokół
Niego, a On był jeszcze nad
jeziorem. Wtedy przyszedł jeden
z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał,
upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
«Moja córeczka dogorywa,
przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła». Poszedł więc
z nim, a wielki tłum szedł za Nim
i zewsząd na Niego napierał. (…)
przyszli ludzie od przełożonego
synagogi i donieśli: "Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela?" Lecz Jezus,
słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: "Nie bój
się, wierz tylko!" I nie pozwolił
nikomu iść z sobą z wyjątkiem
Piotra, Jakuba i Jana, brata
Jakubowego. Tak przyszli do
domu przełożonego synagogi.
Widząc zamieszanie, płaczących
i głośno zawodzących, wszedł i
rzekł do nich: "Czemu podnosicie
wrzawę i płaczecie? Dziecko nie
umarło, tylko śpi". I wyśmiewali
Go. Lecz On odsunął wszystkich,
wziął z sobą tylko ojca i matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za
rękę, rzekł do niej: "Talitha kum",
to znaczy: "Dziewczynko, mówię
ci, wstań!" Dziewczynka
natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat.
I osłupieli wprost ze zdumienia.
Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym się nie
dowiedział, i polecił, aby jej dano
jeść.

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZEJ PARAFII
PODCZAS WAKACJI?
1. Spotkania dla seniorów w każdą środę lipca o 9:00 w domu
parafialnym. Planujemy również jednodniową pielgrzymkę
autokarową w środę, 14 lipca (szczegóły podamy w następną
niedzielę)
2. Trzy konferencje psychologiczno-duchowe zatytułowane „Łaska
i natura”, które wygłosi Ewa Kuczkowska – 6, 13 i 20 lipca
o 19:15 w dolnym kościele. Autorka jest doradczynią
psychologiczną, twórczynią i wykładowczynią Akademii Dobrych
Relacji.
3. Wyjazd młodzieży, rodziców i duszpasterzy zaangażowanych
w projekt Postcresima do Jury Krakowsko-Czestochowskiej
w dniach 3-7 sierpnia. W rekolekcjach weźmie udział 80 osób.
4. Wyjazd 25 dzieci ze świetlicy i młodych z Klubu Młodzieżowego
do Janowa Lubelskiego wraz w wychowawcami w dniach 7-11
lipca.
5. Wyjazd młodzieży z Ruch Lednickiego wraz z ks. Grzegorzem na
ogólnopolskie rekolekcje na Lednicy – 5 -11 lipca.
6. Wyjazd Szkoły Ewangelizacji Magnificat do Białego Dunajca
na wspólnotowy wypoczynek (9-15 sierpnia). Wyjeżdża ponad
50 osób.
7. Dwa wieczory z modlitwą uwielbienia przygotowane przez Szkołę
Ewangelizacji Magnificat: 27 lipca i 24 sierpnia o 19:30 w górnym
kościele.
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
28 czerwca – Wspomnienie obowiązkowe Świętego Ireneusza,
biskupa i męczennika
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
3 lipca – Święto Świętego Tomasza, apostoła
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28/06/2021 Poniedziałek
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców
oraz o życie wieczne dla zmarłych
2. + Aleksander, Apolonia, Irena i Agnieszka
Milanowscy
1. Dziękczynno-błagalna w 24 rocz. ślubu
Piotra i Małgorzaty
2. + Janina Bagińska - gregoriańska
29/06/2021 Wtorek
1. + Siostra Mariola, rodzice i dziadkowie oraz
zmarli z rodziny
2. + Aniela, Janusz, Zbigniew, Bruno, August,
Jadwiga i Klara Żywiccy oraz Aniela
Machalińska
1. + Piotr i Paweł oraz rodzice z obojga stron
2. + Rodzice Stanisława i Antoni
30/06/2021 Środa
1. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin
Jadwigi Reszka z prośbą o dar zdrowia, Boże
błogosławieństwo dla Jubilatki i całej
rodziny
2. + Lucyna i Stefan oraz zmarli z rodzin:
Rogalskich, Dobrzańskich i Makarewicz
1. + Halina Topa
2. + Genowefa, Marianna, Antoni, Marianna,
Roman, zmarli z rodziny
01/07/2021 Czwartek
1. + Halina i Józef Załęgowscy
2. + Rodzice, bracia, bratowe i bratanek
Perszewscy
1. + Józef Olszak w 1 rocz. śmierci, Jadwiga
Olszak i dziadkowie z obojga stron
2. + Marian Majewski w dniu imienin
02/07/2021 Piątek
1. + Zmarli z rodzin Bonar, Śmietanka,
Siciarek
2. + Jacek Rybicki w rocz. śmierci
+ Rodzice Janina i Stanisław, dziadkowie,
ciocia Anna oraz zmarli z rodziny
03/07/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji VII Róży
Żywego Różańca z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
członkiń i ich rodzin oraz o życie wieczne
dla zmarłych
2. + Michał, Barbara, Stanisław, Edward,
Genowefa, Wiesława, Józef i Zbigniew
Adamiukowie
+ Łukasz Myszograj w 2 rocz. śmierci
Wspólnoty Neokatechumenalne
04/07/2021
XIV Niedziela Zwykła
1. + Franciszka w 34 rocz. śmierci, Józef w 31
rocz. śmierci oraz rodzice chrzestni i
dziadkowie z obojga stron
2. + Anna w 18 rocz. śmierci, Kamil w 30
rocz. urodzin oraz zmarli z rodzin
Nierzwickich, Wons i ks. Franciszek Gabor
W intencji parafii
+ Hanna Wrycza w 14 rocz. śmierci
+ Mama Ewa Merk w 10 rocz. śmierci
+ Danuta Sokołowska w 3 rocz. śmierci oraz
babcia i dziadek
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy czas wakacji, dlatego dzisiaj publikujemy
ostatni Biuletyn Parafialny z informacjami o tym, co się będzie
działo w naszej parafii w lipcu i sierpniu. Zachęcamy
do lektury.
2. Uroczystość św. Piotra i Pawła obchodzić będziemy
we wtorek, 29 czerwca. Msze święte tego dnia o 8:00 i 18:30.
3. Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego
Sakramentu od poniedziałku do soboty po porannej Mszy
świętej do 18:15.
4. Przed nami dni eucharystyczne. W pierwszy piątek miesiąca
będzie okazja do spowiedzi pół godziny przez Eucharystią
o 8:00 i 18:30.
5. Spotkanie dla Żywego Różańca odbędzie się w sobotę o 8:00.
6. Nabożeństwa czerwcowe potrwają do środy włącznie o 18:10
w dolnym kościele.
7. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 2022 odbędzie
się w przynajmniej dwóch terminach. Jednym z nich będzie
sobota, 11 czerwca, drugi termin ustalimy z rodzicami
we wrześniu.
8. Rodziców modlących się na różańcu za dzieci zapraszamy
na Mszę Świętą w ich intencji w poniedziałek, 28 czerwca
na godz. 8:00. Po Eucharystii spotkanie w domu parafialnym.
9. Małżonków przezywających kryzys zapraszamy na spotkanie
Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w poniedziałek
na 18:30. Po liturgii odbędzie się spotkanie i agapa w ogrodzie
przy plebanii.
10. Zapraszamy na trzy konferencje psychologiczno-duchowe
zatytułowane „Łaska i natura”, które wygłosi Ewa
Kuczkowska – 6, 13 i 20 lipca o 19:15 w dolnym kościele.
Autorka jest doradczynią psychologiczną, twórczynią
i wykładowczynią Akademii Dobrych Relacji.
11. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda odwołał dyspensę od
uczestnictwa we Mszy świętej ze względu na zagrożenie
pandemiczne.
12. Msze święte w poniedziałek, że względu na prace remontowe,
będą sprawowane w dolnym kościele.
13. Zmarł Jan Mathea, ojciec ks. Janusza. Msza pogrzebowa
odbędzie się w Giemlicach w środę o 11:00. Pogrzeb
na naszym cmentarzu o godz. 13:00.
W minionych dniach zmarli:
Jan Mathea, lat 88;
Eryka Ruchniewicz, lat 92;
Mirosław Wilk lat 62;
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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