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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18;
Mk 13,24-32
Jezus powiedział do swoich
uczniów: „W owe dni, po
wielkim ucisku słońce się
zaćmi i księżyc nie da
swego blasku. Gwiazdy
będą padać z nieba i moce
na niebie zostaną
wstrząśnięte. Wówczas
ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w
obłokach z wielką mocą
i chwałą. Wtedy pośle On
aniołów i zbierze swoich
wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi aż
do szczytu nieba. A od
drzewa figowego uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy
już jego gałąź nabiera
soków i wypuszcza liście,
poznajecie, że blisko jest
lato. Tak i wy, gdy ujrzycie,
że to się dzieje, wiedzcie,
że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie
przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie
wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec”.

Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA
NA V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 2021
Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już
po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych
Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który
spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują.
Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba,
abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w
domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się
chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć… Ważne jest, by
zrozumieć, jak się czują, czego doświadczają, jakie pragnienia mają
w sercu. Przyjmijmy za własne przejmujące słowa księdza Primo
Matzzolariego: «Chciałbym was prosić, żebyście nie pytali mnie, czy
są biedni ludzie, kim są i ilu ich jest, bo obawiam się, że takie pytania
stanowią rozproszenie lub pretekst do unikania dokładnego
wskazania sumienia i serca. […] Nigdy nie liczyłem ubogich,
ponieważ nie można ich zliczyć: ubogich się przytula, a nie liczy»
(„Adesso” nr 7, 15 kwietnia 1949 r.). Biedni są wśród nas. Jakże
byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą:
również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy
mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego
życia oraz narzędziem zbawienia.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
17 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Elżbiety
Węgierskiej, zakonnicy
18 listopada – Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy
20 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała
Kalinowskiego, prezbitera
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15/11/2021 Poniedziałek
1. Błagalna o łaskę uzdrowienia dla Stanisława
i dar zdrowia dla Grażyny
2. + Rodzice Małgorzata i Kazimierz Gopon
oraz dziadkowie Ewa Maria i Albert Boza
3. + Janusz Gaicki oraz rodzice z obojga stron
1. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
2. + Marek Smułka w 3 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodzin Smułka i Białczak
3. + Maria Kąkol - intencja od sąsiadów
Młyńskiej 11
16/11/2021 Wtorek
1. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
2. + Rodzice Bolesław w 1 rocz. śmierci i
Jadwiga w 9 rocz. śmierci Kończyńscy, brat
Piotr w 8 rocz. śmierci oraz krewni z obojga
stron
3. + Rodzice z obojga stron oraz Jan,
Kazimierz, Zbigniew i Ryszard
Pogrzeb: śp. Jerzy Dominikowski, lat 73
1. + Grzegorz Fopka
2. + Ludwik Soboczyński w 6 rocz. śmierci
oraz Krystyna
17/11/2021 Środa
1. + Franciszek Płoszczyca w 11 rocz. śmierci
oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
2. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
1. + Teresa i Stanisław Klimaszewscy oraz
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
2. + Józef Łada i rodzice z obojga stron
3. + Kłyciński Stanisław oraz rodzice z obojga
stron
18/11/2021 Czwartek
1. + Julian Pobłocki
2. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
1. Dziękczynno-błagalna w 85 rocz. urodzin
Wiesławy z prośbą o Boże
błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę
Matki Bożej dla całej rodziny
2. + Alfons Cerowski w 49 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny
3. + Rodzice chrzestni Jadwiga i Jan Melcer
oraz Józefa i Józef Lisewscy
19/11/2021 Piątek
1. + Emilia i Stanisław oraz Tadeusz,
Eugeniusz i Janusz
2. + Andrzej Damrath
3. + Franciszka Hinca - intencja od uczestnika
pogrzebu
1. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
2. + Kazimierz Mollin w 18 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny
3. + Bonifacy Zając
20/11/2021 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców
oraz o życie wieczne dla zmarłych
2. + Helena, Fabianna, Fabian, Franciszek
3. + Stanisław Kurzyński – gregoriańska
4. + Remigiusz Chuk w 19 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
+ Leokadia w 21 rocz. śmierci i Władysław
Sobczyńscy oraz rodzice Helena i Edmund
Graczyk, brat Wacław i siostra Renata
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21/11/2021 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. + Grzegorz Fopka w 1 rocz. śmierci
2. + Ojciec Feliks w 53 rocz. śmierci, mama Helena w
20 rocz. śmierci, brat Edmund oraz zmarli z rodziny
10:00
W intencji parafii
+ Kazimierz Machnikowski w 47 rocz. śmierci oraz
11:30
Stefania Machnikowska
1. + Leon Jarzębski w 35 rocz. śmierci oraz zmarli z
rodziny Jarzębskich
13:00
2. + Włodzimierz Sobczyński w 3 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
18:30
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
17:00DK + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
08:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Dzisiaj obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich, stąd
szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy współtworzą
i wspierają Parafialny Zespół Caritas. Tydzień temu kwesta na
pielgrzymkę Zupy Chylońskiej do Gietrzwałdu wyniosła
około 3300 zł. „Bóg zapłać” za dzisiejszą tacę, która
przeznaczona jest na trwające prace remontowe w budynku
plebanii.
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od
poniedziałku do soboty, od 8:40 do 18:15 w dolnym kościele.
Zapraszamy szczególnie w godzinach od 11 do 14 i od 16:00
do 17:30, gdy przychodzi najmniej osób.
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy odbywa się w każdą
środę o 8:00 i 18:30.
Msza święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała
będzie sprawowana w niedzielę, 21 listopada o 18:30.
Zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących.
Klub Seniora zaprasza na spotkania:
a. w środę, 17 listopada o godz. 9:00 z udziałem dra Jana
Hlebowicza: „W kleszczach totalitaryzmów. Sytuacja
duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Gdańskim
w latach 1939-1956”.
b. 24 listopada o 10:00 w Gdyńskim Centrum Filmowego
obejrzymy film „Wyszyński”. Cena biletu 13 zł do zapłaty
w kinie.
Msza Święta w intencji Róż Różańcowych Rodziców
modlących się za dzieci w sobotę, 20 listopada o 8:00.
„Jak przygotować muzykę na Triduum Paschalne?” To pytanie
podejmie nasz gość Cezary Paciorek, muzyk, kompozytor,
który prowadził scholę podczas spotkania z Janem Pawłem II
w Sopocie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
śpiewem i grą w czwartek, 25 listopada o 19:15 w sali nr 5
domu parafialnego.
W przyszłą niedzielę odbędzie się kwesta do puszek na
pokrycie kosztów ogrzewania dolnego i górnego kościoła oraz
domu parafialnego.
W minionych dniach zmarły:
Lucyna Kuligowska, lat 84; Ewa Filipowicz, lat 56;
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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