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GDYNIA - CHYLONIA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
W GDYŃSKIM „MIKOŁAJU”

Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16;
Mk 10,35-45
Jakub i Jan, synowie
Zebedeusza, podeszli do Jezusa
i rzekli: "Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił
to, o co Cię poprosimy". On ich
zapytał: "Co chcecie, żebym
wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj
nam, żebyśmy w Twojej chwale
siedzieli jeden po prawej, a
drugi po lewej Twej stronie".
Jezus im odparł: "Nie wiecie,
o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo
przyjąć chrzest, którym Ja mam
być ochrzczony?"
Odpowiedzieli Mu: "Możemy".
Lecz Jezus rzekł do nich:
"Kielich, który Ja mam pić,
wprawdzie pić będziecie; i
chrzest, który Ja mam przyjąć,
wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce
po mojej stronie prawej lub
lewej, ale dostanie się ono tym,
dla których zostało
przygotowane". Gdy usłyszało
to dziesięciu pozostałych,
poczęli oburzać się na Jakuba
i Jana. A Jezus przywołał ich
do siebie i rzekł do nich:
"Wiecie, że ci, którzy uchodzą
za władców narodów, uciskają
je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech
będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu".

PAŹDZIERNIK 2021
Lista osób, spośród których wybierz swoją kandydatkę/ swojego
kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosowanie
potrwa do czwartku, 21 października włącznie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Banszczyk Szymon
Chalecka Barbara
Kulaszewicz Kordian
Nowicka Marta
Roman Wojciech
Rosłanek Irena
Saciłowska Iwona
Siciński Krzysztof
Zorn Justyna

Każda osoba pełnoletnia, identyfikująca się z naszą parafią, może oddać głos
na jedną kandydaturę. Głos będzie można oddać poprzez wrzucenie kartki
z imieniem i nazwiskiem kandydata lub kandydatki do skrzynki ustawionej
z tyłu kościoła.
24 października zostaną opublikowane w Biuletynie Parafialnym i na stronie
internetowej parafii, nazwiska 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:
18 października – Święto Świętego Łukasza, Ewangelisty
19 października - Wspomnienie dowolne błogosławionego Jerzego
Popiełuszko, prezbitera i męczennika
20 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętego Jana Kantego,
prezbitera
22 października - Wspomnienie obowiązkowe Świętego Jana Pawła II,
papieża
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18/10/2021 Poniedziałek
1. W intencji Danuty, Kazimierza, Weroniki i
Łukasza o dar zdrowia, wszelkie Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
2. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z rodziny
Kirstein
3. + Rodzice Elżbieta i Feliks oraz zmarli z rodziny
1. Błagalna w intencji Wojciecha o uwolnienie z
nałogu i o doświadczenie Bożej Miłości
2. + Irena Bisior oraz zmarli z rodzin Piotrowiak i
Szczypior
3. + Marta i Albert oraz siostry i bracia, Maria i
Feliks
19/10/2021 Wtorek
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z rodziny
Kirstein
2. + Andrzej Damrath
3. + Zenon Zwierzchowski
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o wszelkie
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Michała
2. + Kazimiera, Jan i Henryk oraz dziadkowie z
obojga stron
20/10/2021 Środa
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki
Bożej dla Urszuli w 88 r. ur. i dla całej rodziny
2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o dar zdrowia,
dary Ducha Świ. i opiekę Matki Bożej dla dzieci
3. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski
4. + Ks. Franciszek Kirstein, zmarli z rodz. Kirstein
1. Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. ślubu Bogumiły
i Wojciecha Derc
2. Dziękczynno-błagalna w 80 rocz. urodzin Jana z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
3. + Albin, Piotr, Paweł i Zdzisław Zieman
21/10/2021 Czwartek
1. + Rodzice: Józefa i Andrzej, Anastazja i Bolesław
oraz rodzeństwo z obojga stron
2. + Bronisława w 1 rocz. śmierci oraz Gracjan,
Paweł, Anna i Jan
3. + Ks. Franciszek Kirstein, zmarli z rodz. Kirstein
4. + Augustyn Nikelski, rodzice i rodzice chrzestni z
obojga stron oraz zmarli z rodzin z obojga stron
1. Dziękczynno-błagalna z okazji imienin dla
Urszuli, Franciszka i Kordiana z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
2. + Jan Deja w 2 rocz. śmierci, rodzeństwo, rodzice
z obojga stron
22/10/2021 Piątek
1. + Feliks i rodzice z obojga stron
2. + Krystyna i Michał oraz zmarli w czyśćcu
3. + Ks. Franciszek Kirstein, zmarli z rodz. Kirstein
Ślub: Olga i Mariusz
1. Dziękczynno-błagalna w 11 rocz. urodziny Hani
z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia
także dla Ali, Janka i Maćka
2. Dziękczynno-błagalna w intencji V Róży Żywego
Różańca z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
członkiń i ich rodzin oraz o życie wieczne dla
zmarłych
3. + Jan, Truda, Halina, Elżbieta
23/10/2021 Sobota
1. + Ks. Franciszek Kirstein, zmarli z rodz. Kirstein
2. + Dziadkowie Eugenia i Roman Kotłowscy, Jan i
Izabela Kodura oraz Aniela i Stefan Sarnowicz
3. + Irena Koszałka, Wanda, Zygmund, Halina i
Mirosław Kiedrowscy
4. + Zbysław Czajka - intencja od sąsiadów z
Zamenhofa 4
5. + Mąż Adam, rodzice z obojga stron,
Władysława i Tadeusz, Janina i Stanisław, ks.
Józef, brat Jan i wszyscy krewni
+ Irena i Mieczysław Grygiel oraz rodzice i
rodzeństwo z obojga stron, Edmund, Jan i
Stanisław
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24/10/2021 - XXX Niedziela Zwykła
1. Dziękczynno-błagalna w 10 rocz. ślubu Alicji i Wiesława z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Jubilatów i Marka
2. + Klemensa Koszałka w 32 rocz. śmierci i Bożena
Koszałka w 2 rocz. śmierci
W intencji parafii
1. + Eugeniusz Wodniczak, rodzice i teściowie, siostra Irena
2. + Rodzice Jan i Janina oraz rodzeństwo Zbigniew, Leszek,
Eugeniusz i Krystyna Gorowscy
1. + Jan i Irena Ronewicz
2. + Genowefa i Marek oraz rodzice z obojga stron
+ Anastazja Tyszkiewicz w 1 rocz. śmierci i Aleksander
+ Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z rodziny Kirstein

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj drugi etap wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Z tyłu kościoła można wrzucać do skrzynki kartkę z imieniem
i nazwiskiem osoby spośród listy zaproponowanych kandydatów.
Lista jest wyłożona na stoliku, podana w Biuletynie i na stronie
internetowej parafii. Możliwość głosowania będzie do czwartku
włącznie. W przyszłą niedzielę, 24 października będzie ogłoszenie
wyników i listy osób, które zdobyły najwięcej głosów.
2. Papież Franciszek rozpoczął synod na temat drogi synodalnej.
Zachęcamy do zapoznania się Vademecum Synodu o synodalności
/www.ekai.pl/dokumenty/vademecum-synodu-o-synodalnosci/ I do
uczestnictwa w diecezjalnej inauguracji w katedrze oliwskiej w sobotę,
23 października o 18:00.
3. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie
o 17:45, a dzieci zapraszamy w piątki na 17:00.
4. Młodzież zapraszamy na Mszę świętą w niedzielę o 17:00 w dolnym
kościele.
5. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych na
spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 24 października o godz.
19:30 w górnym kościele.
6. Intencje mszalne na rok 2022 można zamawiać w biurze parafialnym
od poniedziałku w godzinach urzędowania.
7. Kartki na wypominki można wziąć dzisiaj z kościoła i wypełnione
można składać w biurze parafialnym.
8. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na modlitwę uwielbienia we
wtorek, 19 października o 19:30 w górnym kościele.
9. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w środę o 9:00 w sali nr 5
domu parafialnego.
10. Spotkanie dla mężczyzn z Kościelnej Służby Semper Fidelis odbędzie
się w środę, 20 października po wieczornej Eucharystii w domu
parafialnym. Zapraszamy również nowe osoby.
11. Zapraszamy na pielgrzymkę na Europejskie Spotkanie Młodych
w Turynie w dniach 27 grudnia- 2 stycznia, które organizuje
wspólnota Braci z Taize. Wyjazd jest dla osób w wieku 18-35 lat. Do
zgłoszenia się wymagany jest paszport covidowy. Wstępny koszt
wyjazdu (zależnie od wielkości grupy) wynosi 470 zł. plus 65 euro.
Spotkanie przygotowujące odbędzie się w przyszłą sobotę,
23 października o godz. 19:30 w sali nr 5 w domu parafialnym.
Zgłoszenia i informacje u ks. Grzegorza do 7 listopada.
12. 26 września odbyło się liczenie wiernych w kościołach całej Polski.
W naszej parafii uczestniczyło 1445 osób. Przed pandemią
deklarowało się jako katolicy związani z naszą parafią, poprzez
przyjęcie kolędy, 7108 osób, natomiast zameldowanych na terenie
parafii jest 10851. Podczas liczenia wiernych 2019 roku w naszym
kościele było 2141 osób.
W minionych dniach zmarli:
Teresa Cecot, lat 74; Emilia Kość, lat 97;
Ewa Czuba-Sierosławska, lat 77;
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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