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GDYNIA - CHYLONIA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28;
Mk 12,28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie
zbliżył się do Jezusa
i zapytał Go: „Które jest
pierwsze ze wszystkich
przykazań?” Jezus
odpowiedział: „Pierwsze
jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan,
Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Będziesz miłował Pana,
Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem
i całą swoją mocą". Drugie
jest to: "Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie
samego". Nie ma innego
przykazania większego od
tych”. Rzekł Mu uczony w
Piśmie: „Bardzo dobrze,
Nauczycielu, słusznieś
powiedział, bo Jeden jest
i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym
sercem, całym umysłem
i całą mocą i miłować
bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż
wszystkie całopalenia
i ofiary”. Jezus widząc, że
rozumnie odpowiedział,
rzekł do niego: „Niedaleko
jesteś od królestwa
Bożego”. I już nikt więcej
nie odważył się Go pytać.

PIERWSZE PRZYKAZANIE
Będziesz miłował Pana Boga swego...”. Tak brzmi ów dialog w zapisie św. Marka
(zob. Mk 12, 28-34). W zapisie Mateuszowym (zob. Mt 22, 36) faryzeusz i uczony
w Prawie pyta nie o „pierwsze” (grec. prote; łac. primum), lecz o „największe” (dosł. wielkie
– grec. megale; łac. magnum).
Niby to samo, ale chyba nie do końca. Nie zawsze to, co najważniejsze, mówimy jako
pierwsze. Niejednokrotnie dokładnie przeciwnie – to, co najważniejsze, chcemy
powiedzieć na samym końcu. To, co najważniejsze, stanowi punkt dojścia, niekoniecznie
punkt wyjścia.
To „pierwsze” Żydzi traktują bardzo serio i dosłownie: „Szema” jest pierwszą
modlitwą odmawianą rano (w sumie recytują ją w ciągu dnia czterokrotnie); jest też
pierwszym religijnym tekstem wypowiadanym przez żydowskiego chłopca w dniu
uzyskania pełnoletniości.
„Pierwsze” jest na początku; jest otwierające; jest jak brama – jak wybór drogi. W tej
mierze jest konieczne. Bez tego nic się nie uda. Bez tego każdy kolejny krok będzie
pomyłką i będzie raczej oddalał, niż przybliżał do celu.
„Pierwsze” przed wszystkimi całopaleniami i ofiarami (Mk 12, 33) jest „słuchać”
i „kochać” Boga. Nie słuchając Boga możemy się porywać – i niestety nierzadko
porywamy się – na wielkie czyny i ofiary, by po latach odkryć (a czasami niestety nie), że
zamiast urzeczywistniać Królestwo Boże na ziemi, staliśmy się zawadą w Jego rozwoju,
tym większą, im bardziej żeśmy się napinali.
Wielkie całopalenia i ofiary mogą nierzadko służyć promocji samego siebie, i w tym
sensie być tak naprawdę aktem bałwochwalstwa, a nie prawdziwej pobożności i kultu.
Mogą być też rodzajem pobożnego handlu, rodzajem kontraktu, w myśl zasady „do ut des”
(daję, żebyś dał).
Robimy w Kościele i w świecie wiele rzeczy wielkich i ważnych. Jezus każe nam się
spytać: ile z nich ma jako swój motyw miłość do Niego? A nie do abstrakcyjnych idei
i wartości? Albo – gorzej – dla autopromocji?
I jaki był/jest początek naszego działania: czy był to moment słuchania? Ile naszych
inicjatyw, które uważamy za kluczowe (najważniejsze) dla życia naszego Kościoła, zrodziło
się z naszej modlitwy? Rzeczywistej modlitwy – która była słuchaniem Boga, a nie
manipulowaniem Nim i Jego Słowem dla własnych pomysłów i przekonań.
Ile ważnych rzeczy w życiu i w Kościele zrobiliśmy rzeczywiście „po Bożemu”? Jezus
mówi: przyjrzyjcie się temu, co pierwsze.
Abp Grzegorz Ryś
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
4 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza,
biskupa
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01/11/2021 Poniedziałek
1. + Brunon Marks oraz rodzice z obojga stron
2. + Rodzice Maria i Stefan Knapik oraz
teściowie Czesława i Kazimierz Jabłońscy
+ Maria, Regina, Tomasz, Kazimierz, Leszek, Jan
1. + Ks. Franciszek Kirstein oraz zmarli z
rodziny Kirstein
2. + Mąż Jan Bieńkowski w 8 rocz. śmierci, syn
Marek rodzice, teściowie, rodzeństwo,
dziadkowie, zmarli w czyśćcu, Genowefa
01/11/2021 Poniedziałek
Cmentarz Parafialny przy ul. Pelplińskiej
1. + Zmarli z rodzin Szczepkowskich i Świergiel
2. + Zmarli z rodzin Semmerling i Miotke
3. + Mąż Lucjan, rodzice z obojga stron,
rodzeństwo, Tadeusz, Stanisław, Zygmunt,
Elżbieta, Katarzyna, Roman
02/11/2021 Wtorek
1. + Mąż Marian Żygowski w 2 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron, bracia Edmund i
Ryszard oraz Ryszard, Edwin i Henryk
2. + Zmarli rodzin Makarewicz, Rogalskich i
Rejek oraz zmarli spoczywający na cmentarzu
parafialnym
3. + Zmarli z rodzin Gajdów i Welonczyków
1. Zbiorowa za zmarłych
2. + Jan oraz rodzice Hyży i Trafalscy
02/11/2021 Wtorek
Cmentarz Parafialny przy ul. Pelplińskiej
+ Zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym
03/11/2021 Środa
1. + Marta i Otton
2. + Bogumił i rodzice z obojga stron
3. + Stanisław i Aleksandra Łapińscy oraz Józef i
Łucja Sojkowscy, zmarli z obojga stron
1. Zbiorowa za zmarłych
2. + Maria i Roman Brieger, Genowefa i Mikołaj
Małaszczycy oraz zmarli z rodziny
3. + Marianna i Leon, Aniela i Teofil, rodzeństwo
i wszyscy zmarli z rodziny
04/11/2021 Czwartek
1. + Zmarli z rodziny Brzezińskich, Belgrau i
Rudackich
2. + Zofia i Tadeusz oraz zmarli w czyśćcu
3. + Bożena, Zofia, Antoni i Sylwester
Dachnowscy oraz zmarli z rodzin
Dachnowskich i Zająców
Pogrzeb: śp. Zofia Różek, lat 68
1. Zbiorowa za zmarłych
2. + Zmarli z rodzin Baryła i Micał
05/11/2021 Piątek
1. + Florian Kożyczkowski w 9 rocz. śmierci oraz
Mieczysław Littwitz w 2 rocz. śmierci
2. + Zbigniew w 30 rocz. śmierci
3. + Mąż Piotr zmarli krewni z obojga stron
1. Zbiorowa za zmarłych
2. Dziękczynno-błagalna w intencji mamy Jadwigi
Koźma w 86 rocz. urodzin
3. + Łukasz, Jadwiga i Wacława
06/11/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji XII Róży
Żywego Różańca z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
żyjących i ich rodzin oraz o życie wieczne dla
zmarłych
2. + Helena i Bronisław Pawelec
3. + Rodzice Waleska i Albin oraz Agnieszka i
Stanisław, babcia Gertruda
Zbiorowa za zmarłych
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1. + Zygmunt Gierszewski oraz rodzice i rodzice chrzestni
z obojga stron
2. + Rafał Capała w 5 rocz. śmierci
Zbiorowa za zmarłych
+ Rodzice Marianna i Franciszek Szwarc oraz Beata i Jan
Cybulscy
1. + Zmarli z rodziny Łastowskich, Bazylko, Spirydowicz,
Ciesielskich
2. + Stefania Klóskowska w 4 rocz. śmierci i Robert
Klóskowski w 21 rocz. śmierci
+ Zmarli z rodzin Bach i Cyrockich oraz Michał
+ Mama Grażyna, tata Jan oraz zmarli z obojga stron
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kartki na wypominki można składać dzisiaj po każdej Mszy świętej
w biurze parafialnym oraz od wtorku w godzinach urzędowania.
Za zmarłych będziemy modlili się w oktawie uroczystości Wszystkich
Świętych, tzn. od 2 do 8 listopada od 17:30, następnie o 18:30 będzie
Eucharystia w intencji zmarłych wyczytanych w wypominkach.
Jedynie w niedzielę, 7 listopada wypominki od 9:00, a Eucharystia
o 10:00.
2. 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza święta
w kościele o 8:00, 10:00 i 11:30 oraz o godz. 14:30 na Cmentarzu
Parafialnym przy ul. Pelplińskiej.
3. Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
obchodzić będziemy we wtorek, 2 listopada. Msze Święte tego dniach
o 8:00 i 18:30 w kościele oraz o 11:00 na Cmentarzu Parafialnym przy
ul. Pelplińskiej.
4. Osoby, które w ostatnich 12 miesiącach straciły kogoś bliskiego,
zapraszamy w niedzielę, 7 listopada na Mszę świętą o 10:00. Znakiem
naszej modlitwy będą świece z naklejoną kartką zawierającą imię
zmarłej osoby. Świece te prosimy o przyniesienie w procesji z darami.
Prosimy o takie świece, które łatwo jest postawić na podłodze.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w tym tygodniu od
wtorku do soboty, od 8:40 do 18:15 w dolnym kościele. Zapraszamy
szczególnie w godzinach od 11 do 14, gdy przychodzi najmniej osób.
6. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Mszę świętą o 8:00 lub
18:30.
7. Spowiedź z okazji pierwszego piątku od 7:30 do 8:15 i od 17:45 do
18:30.
8. Intencje mszalne na rok 2022 można zamawiać w biurze parafialnym
w godzinach urzędowania. Także w roku bieżącym są jeszcze wolne
intencje pod koniec listopada i w grudniu.
9. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w środę o 9:00 w sali nr 5
domu parafialnego.
10. Zapraszamy na spotkanie grupy modlitwy kontemplacyjnej
w najbliższy czwartek o 19:15 w sali na 6 domu parafialnego.
11. Spotkanie dla Żywego Różańca w pierwszą sobotę miesiąca o 8:00.
12. Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, odbędzie się
14 listopada o 16:00 w sali nr 5 domu parafialnego.
13. Młodzi z naszego, parafialnego Klubu Młodzieżowego sprzedaje
dzisiaj znicze, drewniane rzeźby oraz biżuterie robione własnoręcznie.
Będzie to jednocześnie kwesta na leczenie Wojtka, dwudziestoletniego
chłopaka, który kilka tygodni temu uległ ciężkiemu wypadkowi
w wyniku czego jeździ na wózku i wymaga rehabilitacji.
W minionych dniach zmarli:
Zofia Różek, lat 68; Franciszka Dobiegała, lat 81;
Mirosława Zalewska, lat 65; Marek Czajka, lat 61;
Jan Grzybicki, lat 80.
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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