31/2021 (116)

www.swmikolaj.org

3

PAŹDZIERNIKA

2021 R.

GDYNIA - CHYLONIA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11;
Mk 10,2-16
Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze,
żeby mężczyzna był sam;
uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego
pomoc". Ulepiwszy z gleby
wszelkie zwierzęta lądowe
i wszelkie ptaki podniebne,
Pan Bóg przyprowadził je do
mężczyzny, aby przekonać się,
jak on je nazwie. Każde jednak
zwierzę, które określił
mężczyzna, otrzymało nazwę
„istota żywa”. I tak
mężczyzna dał nazwy
wszelkiemu bydłu, ptakom
podniebnym i wszelkiemu
zwierzęciu dzikiemu, ale nie
znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że
mężczyzna pogrążył się
w głębokim śnie, i gdy spał,
wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem.
Po czym Pan Bóg z żebra,
które wyjął z mężczyzny,
zbudował niewiastę. A gdy ją
przyprowadził do mężczyzny,
mężczyzna powiedział:
"Ta dopiero jest kością z
moich kości i ciałem z mego
ciała! Ta będzie się zwała
niewiastą, bo ta z mężczyzny
została wzięta". Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca
swego i matkę swoją i łączy
się ze swą żoną tak ściśle,
że stają się jednym ciałem.

ISZ I ISZA
Papież w samolocie odlatującym ze Słowacji odpowiadał na pytania
dziennikarzy. Jeden z nich, Gerard O’Connell z „America Magazine”, spytał
Franciszka, czy jako biskup kiedykolwiek odmówił komuś Eucharystii. „Nie, nigdy
nikomu nie odmówiłem Eucharystii, nikomu. Nie wiem, czy przyszedł ktoś, kto był
w takiej sytuacji, ale ja nigdy, nigdy nie odmówiłem Eucharystii. I to już jako ksiądz.
Nigdy. Ale nigdy nie byłem też świadomy, że mam przed sobą taką osobę, jaką
opisujesz, to prawda”. Następnie dodał, że „jedyny raz”, z tego powodu miał nawet
„trochę... czegoś (...) sympatycznego”. „Kiedy poszedłem – mówił – odprawić mszę
świętą w domu starców. Byliśmy w salonie i zapytałem: »Kto chce przyjąć komunię
świętą, niech podniesie rękę«. Wszyscy, starsi ludzie, starsze panie, wszyscy chcieli
komunii świętej, a kiedy udzieliłem komunii pewnej pani, wzięła mnie za rękę
i powiedziała: »Dziękuję, Ojcze, dziękuję. Jestem Żydówką...«. Powiedziałem: »Nie...
Również to, co ci dałem, jest żydowskie... Idź dalej«”.
Ta odpowiedź zaniepokoiła stróżów tradycji. Nie dość, że papież dopuścił
się świętokradztwa, to jeszcze ten fakt nazwał sympatycznym wydarzeniem. Ale nie
widać, żeby Franciszek miał zamiar zmieniać kurs, który obrał jako młody ksiądz.
Zatwardziały z niego „grzesznik”. Owszem, zatwardziały, ale nie dlatego, że tak mu
się podoba. On tylko stara się sprostać Duchowi, który mówi do niego przez tekst
żydowskiej i chrześcijańskiej Biblii, przez dzieje Synagogi i Kościoła, przez święte
księgi innych religii i przez ateistów, a przede wszystkim przez to, co się dzieje tu
i teraz. Słowem „szuka i znajduje Boga we wszystkim”. Mógł więc powiedzieć
Żydówce: „Idź dalej”, gdyż sam idzie jak najdalej – poza wszelkie peryferie. Ale żeby
się ustrzec, jak mówi za Apostołem Pawłem Jan od Krzyża, pychy duchowej,
religijnej, wie, że musi pamiętać, iż tam „gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do
celibatu, czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie
na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać
nieszczęście, smutek i frustrację”. Nic tak nie boli, jak miłość pomylona z egoizmem.
W midraszu o stworzeniu człowieka czytamy, że kobieta została
nazwana isza, bo została wzięta z isz – mężczyzny. Bóg osobiście przyprowadził
narzeczoną do Adama. Własnoręcznie zaplótł Chawie włosy i przystroił ozdobami.
Aniołowie zeszli do ogrodu Eden, grając dla nich muzykę, a słońce, księżyc i gwiazdy
tańczyły. Sam Bóg ustawił chupę (baldachim) i był kantorem, błogosławiąc Adama
i Chawę. A więc to miłość jest koniecznym warunkiem zaistnienia małżeństwa –
zarówno cywilnego, jak i kościelnego.
O. Wacław Oszajca (jezuita)
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
4 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętego Franciszka z Asyżu
5 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętego Faustyny Kowalskiej,
dziewicy
7 października - Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej
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04/10/2021 Poniedziałek
08:00

18:00

1. W intencji Tadeusza i Wiesławy o Boże
błogosławieństwo
2. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
1. Błagalna o dar zdrowia i wszelkie potrzebne
łaski dla Teresy
2. + Edmund Szlaga w 1 rocz. śmierci
3. + Franciszek Sommer oraz Teresa, Witosława
i Krzysztof Rąbalscy

05/10/2021 Wtorek
08:00

18:30

19:30

08:00

18:30

08:00

18:30

08:00

18:30

08:00

18:30

1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Rodzice Józefy i Czesława Buczyńskich
1. Błagalna o miłosierdzie Boże dla parafian, a
szczególnie dla czcicieli miłosierdzia Bożego
przez wstawiennictwo
św. s. Faustyny
2. + Rodzice Sojkowscy i teściowie Łapińscy oraz
zmarli z rodzin z obojga stron, Piotr i znajomi
3. + Radosław Szwarc w 1 rocz. śmierci
Szkoła Ewangelizacji Magnificat

06/10/2021 Środa
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Andrzej Zawadzki
3. + Ryszard Miodowski
1. + Danuta i Ryszard Sieńko
2. + Anna Nowak - intencja od VI Róży Żywego
Różańca
3. + Bronisław Bieszke z okazji 1 rocz. śmierci
07/10/2021 Czwartek
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Zofia i Tadeusz
3. + Kazimierz w rocz. śmierci oraz zmarli z
rodzin Koczyków i Korczaków
4. + Zbysław Czajka - intencja od sąsiadów z
Zamenhofa 4
1. + Marta i Telesfor
2. + Hieronim Połom w 54 rocz. śmierci oraz
Tekla i Franciszek, zmarli w czyśćcu
08/10/2021 Piątek
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Bernadetta Kila z okazji urodzin
3. + Klara i Franciszek oraz Maria i Antoni
1. Dziękczynno-błagalna w 5 rocz. ślubu Ani i
Piotra w podzięce za łaskę wiary, małżeństwa i
rodzicielstwa oraz z prośbą o dalszą opiekę
Bożej Opatrzności
2. Błagalna w intencji Wojciecha o uwolnienie z
nałogu i o doświadczenie Bożej Miłości
3. + Mąż Henryk w 5 rocz. śmierci, rodzice z
obojga stron, siostry: Teresa i Lidia, szwagier
Tadeusz
09/10/2021 Sobota
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Irena, Bogdan i Jerzy Wysaków
3. + Jan Ćwikła w 4 rocz. śmierci
4. + Jadwiga i Jan Kalińscy
+ Rodzice Katarzyna i Henryk Góralscy oraz
zmarli z obojga stron
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10/09/2021 - XXVIII Niedziela Zwykła
1. + Mąż Władysław i syn Leszek Michalczewscy oraz
zmarli z rodziny
08:00
2. + Bolesław Polkowski, rodzice z obojga stron, Leszek
W intencji parafii
10:00
1. + Gertruda, Szczepan Doering
11:30
2. + Teresa Burzyńska
W intencji nowoochrzczonych
13:00
+ Franciszek Trepczyk w 10 rocz. śmierci i Feliks i
18:30
Mirosław Trepczyk
17:00DK + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z rodziny Kirstein
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego
Sakramentu w dolnym kościele od poniedziałku do soboty,
od 8:40 do 18:15.
2. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku
codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w piątki na 17:00.
3. Ważne ogłoszenie dla rodziców i uczniów klas 8 Szkoły
Podstawowej oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych!
Zapraszamy Was na spotkanie rozpoczynające formację
młodzieży do Bierzmowania, które odbędzie się w
najbliższy czwartek, 7 października o godz. 19:00 w dolnym
kościele.
4. Kurs Alpha rozpocznie w najbliższy poniedziałek,
4 października o 19:00. Zapraszamy. Zapisy na maila:
zapisy@alphagdynia.pl lub w biurze parafialnym.
5. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na Eucharystię
we wtorek o 19:30 w górnym kościele.
6. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w środę o 9:00 w sali
nr 5 domu parafialnego.
7. Kwesta na Zupę Chylońską odbędzie się po Mszy świętej.
Aktualnie na zupę przychodzi około 70 osób. Oprócz
posiłku chcielibyśmy przygotować ubrania i buty na czas
jesienno-zimowy.
W minionych dniach zmarli:
+ Janina Sylka, lat 87;
+ Bogusław Ziemecki, lat 84;
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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