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GDYNIA - CHYLONIA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
W GDYŃSKIM „MIKOŁAJU”

Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13;
Mk 10,17-27
Gdy Jezus wybierał się w drogę,
przybiegł pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana,
zaczął Go pytać: "Nauczycielu
dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?" Jezus
mu rzekł: "Czemu nazywasz
Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę". On
Mu odpowiedział: "Nauczycielu,
wszystkiego tego
przestrzegałem od mojej
młodości". Wtedy Jezus
spojrzał na niego z miłością
i rzekł mu: "Jednego ci brakuje.
Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną". Lecz on
spochmurniał na te słowa
i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał
dookoła i rzekł do swoich
uczniów: «Jak trudno tym,
którzy mają dostatki, wejść do
królestwa Bożego (…) Wtedy
Piotr zaczął mówić do Niego:
"Oto my opuściliśmy wszystko
i poszliśmy za Tobą". Jezus
odpowiedział: "Zaprawdę,
powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr,
matki, ojca, dzieci lub pól z
powodu Mnie i z powodu
Ewangelii, żeby nie otrzymał
stokroć więcej teraz, w tym
czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól, wśród
prześladowań, a życia
wiecznego w czasie przyszłym".

PAŹDZIERNIK 2021
I Etap – zgłoszenie kandydatur
Od 10 do14 października.
Każdy może zgłosić jedną kandydatkę lub kandydata spośród osób
zamieszkujących terytorium parafii lub też takich, które na stałe
są związane z nasza parafią, chodzi o tzw. parafian z wyboru. Muszą
to być osoby pełnoletnie. Można też zaproponować samego siebie.
II Etap – głosowanie na osoby zaproponowane
Od 17 do 24 października.
Na łamach Biuletynu Parafialnego i na stronie internetowej parafii
opublikujemy listę kandydatur zaproponowanych. Każda osoba
pełnoletnia, identyfikująca się z naszą parafią, będzie mogła oddać głos
na jedną kandydaturę. Głosowanie potrwa od 17 do 24 października.
Głos będzie można oddać poprzez wrzucenie kartki z imieniem
i nazwiskiem kandydata lub kandydatki do skrzynki ustawionej z tyłu
kościoła.
III Etap – ogłoszenie wyników
24 października.
Publikacja, w Biuletynie Parafialnym na stronie internetowej parafii,
nazwisk 10 osób, które uzyskały największą ilość głosów i będą
współtworzyć Parafialną Radę Duszpasterską.
Skrutatorami wyborów, czyli osobami liczącymi głosy i czuwającymi nad
przebiegiem wyborów, będą: Joanna Wenta i Marek Jaworski.
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
13 października - Wspomnienie obowiązkowe bł. Honorata Koźmińskiego,
prezbitera
15 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętej Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła
16 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętej Jadwigi Śląskiej
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11/10/2021 Poniedziałek
1. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
2. + Henryk Łazaronek
3. + Rodzice z rodzin Szreder i Brzezińskich oraz
rodzeństwo
1. Dziękczynno- błagalna o łaskę zdrowia i Boże
błogosławieństwo dla Krzysztofa
2. Błagalna w intencji Wojciecha o uwolnienie z
nałogu i o doświadczenie Bożej Miłości
3. + Stefania i Kazimierz Kierek oraz ich rodzice
12/10/2021 Wtorek
1. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny z
obojga stron
2. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
3. + Stanisław i Maria Muszyńscy
1. + Wiesława, Antoni, Adam oraz zmarli Kinelów,
Sieńkowskich i Wróblewskich
2. + Piotr Zapolski w 15 rocz. śmierci oraz rodzice
z obojga stron
13/10/2021 Środa
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże bł. i dar zdrowia dla Marii i synów
2. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
3. + Maciej Różański i jego rodzice
1. Błagalna o dar zdrowia dla Hanny i jej rodziny
2. + Ignacy w dniu urodzin
3. + Helena Żedzik w 13 rocz. śmierci oraz Wanda,
Jadwiga Trejnis i Romuald i Leon
14/10/2021 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Najświętszej na dalsze lata dla Szymona
2. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
+ Bożena Dachnowska
1. + Irena Bisior oraz zmarli z rodzin Rychert,
Hildebrand, Stolc
2. + Mąż Edward, rodzice z obojga stron, Maria i
Bernard, Małgorzata i Józef, brat Mieczysław
oraz Hubert
3. + Bogdan Walkowiak
15/10/2021 Piątek
1. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
2. + Franciszka Hinca
3. + Zmarli z rodziny Kruczyńskich, Wesołych i
Jeżewskich
1. + Elżbieta Czarnecka w 2 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
2. + Roman
3. + Jacek Lanuczny
16/10/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia i
Boże błogosławieństwo dla mamy Stefani
3. + Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
4. + Elżbieta i Ilona Michalak
Ślub: Monika i Paweł
+ Mąż Edward i syn Ireneusz Browarczyk
17/10/2021 - XXIX Niedziela Zwykła
1. + Ginter Szmidt w dniu urodzin, Maria Szmidt i
rodzice z obojga stron
2. + Rodzice, mąż Józef, Córka Grażyna oraz
zmarli z rodziny
3. + Stanisława i Maria
W intencji parafii
+ Żona Irena, córka Danuta, rodzice i rodzeństwo
z obojga stron
+ Córka Ewa w 7 rocz. śmierci, mąż Jan Weier,
dziadkowie z obojga stron
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
+ Ks. Franciszek Kirstein zmarli z rodz. Kirstein
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj pierwszy etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Z tyłu kościoła można wrzucać do skrzynki kartkę z imieniem i
nazwiskiem osoby, którą chcielibyśmy zaproponować do Rady. Będzie tak
można robić do czwartku włącznie. W przyszłą niedziele, 17 października
zostanie opublikowana lista zgłoszonych kandydatów na których będzie
można głosować do 21 października włącznie. Trzeci etap to ogłoszenie
wyników w niedziele, 24 października.
2. W ramach Dnia Papieskiego kwestujemy dzisiaj, po Mszy świętej, na
stypendia dla ubogiej młodzieży.
3. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie o 17:45,
a dzieci zapraszamy w piątki na 17:00.
4. Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w naszej parafii dwutorowo.
W miniony czwartek 32 uczniów głównie z 8 klas SP rozpoczęło
sześcioletnią formację do i po Bierzmowaniu Postcresima prowadzoną
przez wybrane małżeństwa i duszpasterzy. Młodzież klas 1 szkół
ponadpodstawowych rozpoczyna roczny kurs do Bierzmowania, podczas
którego będą spotykać się na Mszy świętej w niedziele o godz. 17
w dolnym kościele i na katechezach w czwartki o godz. 19:15 w sali nr 10
w domu parafialnym.
5. Można jeszcze dołączyć do Kursu Alpha w najbliższy poniedziałek
o 19:00 w domu parafialnym.
6. Przeżywających kryzys małżeński zapraszamy na spotkanie Wspólnoty
Trudnych Małżeństw Sychar w poniedziałek, 11 października. W planie
Msza święta o 18:30, następnie dalsza część spotkania w starej plebanii.
Można przyjść w parze, można też w pojedynkę.
7. Msza święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała będzie
sprawowana w niedzielę, 17 października o 18:30. Zapraszamy
szczególnie wszystkich chorych i cierpiących.
8. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w środę o 9:00 w sali nr 5 domu
parafialnego.
9. Dekanalne Oratorium Młodych zaprasza do wspólnego wyjazdu
na Wieczór Modlitwy Młodych w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Żukowie w piątek 15.10 o godz. 18:30. Zapraszamy szczególnie
młodzież przygotowującą się do Bierzmowania. Zapisy i informacje u
ks. Grzegorza.
10. Msza Święta w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się
za dzieci będzie w sobotę, 16 października o 8:00.
11. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Św.
Jakuba w Lęborku. W planie wyjazdu Msza Święta, nawiedzenie
sanktuarium, zwiedzanie Lęborka oraz skansenu w Swołowie i udział
w festynie „Na Świętego Marcina najlepsza pomorska gęsina”. Wyjazd
w sobotę 13 listopada o godz. 7:15, koszt pielgrzymki 45 zł, zapisy pod
numerem telefonu 504 37 36 77.
12. Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka zaprasza osierocone rodziny do
modlitwy za zmarłe dzieci. Te które utraciliśmy w wyniku poronienia,
śmierci okołoporodowej a także dzieci starsze, które zmarły z powodu
choroby, wypadków, samobójstw czy morderstwa. Msza święta w tej
intencji będzie sprawowana w sobotę, 16 października o godzinie 15:00
w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance.
Po Eucharystii odbędzie się spotkanie w sali parafialnej.
13. W przedsionku do kościoła działa dzisiaj księgarnia katolicka. Zachęcamy
do skorzystania z tej okazji.
14. W minionych tygodniach trwały prace w piwnicach pod plebanią, gdzie
kończy się remont kapitalny i powstaje profesjonalna kuchnia cateringowa
dla Spółdzielni Socjalnej „Dobre Miejsce”. Wyremontowana został
również sala nr 3 w domu parafialnym, gdzie spotyka się Klub Rodzica
oraz łazienka w sali w piwnicy starej plebanii. „Bóg zapłać” za wspieranie
tych prac.
W minionych dniach zmarli:
Kazimierz Jończyk, lat 83; Eugeniusz Radkowiak, lat 85;
Janusz Nowak, lat 69; Czesław Pryska, lat 88
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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