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LISTOPADA

2021 R.

GDYNIA - CHYLONIA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28;
Mk 12,38-44
Jezus nauczając mówił do
zgromadzonych: „Strzeżcie
się uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni
w powłóczystych szatach,
lubią pozdrowienia na
rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne
miejsca na ucztach.
Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie
modlitwy. Ci tym surowszy
dostaną wyrok”. Potem
usiadł naprzeciw skarbony
i przypatrywał się, jak tłum
wrzucał drobne pieniądze
do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga
wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich:
„Zaprawdę powiadam
wam: Ta uboga wdowa
wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe
swe utrzymanie”.

PAPIEŻ FRANCISZEK O TRZECH SZANSACH
TRWAJĄCEGO SYNODU W KOŚCIELE:
Pierwszą z nich jest dążenie, nie sporadycznie, lecz strukturalnie,
do Kościoła synodalnego: miejsca otwartego, gdzie wszyscy czują się jak
w domu i mogą uczestniczyć. Synod daje nam zatem szansę stania
się Kościołem słuchania: uczynienia pauzy w naszych rytmach, zatrzymania
naszych duszpasterskich niepokojów, aby stanąć i słuchać. Słuchać Ducha
na adoracji i w modlitwie. Jak bardzo brakuje nam dziś modlitwy adoracji!
Wielu straciło nie tylko zwyczaj, ale nawet pojęcie tego, co oznacza
adorować. Słuchać naszych braci i sióstr mówiących o nadziejach
i kryzysach wiary w różnych częściach świata, o pilnej potrzebie odnowy
życia duszpasterskiego, o sygnałach płynących z rzeczywistości lokalnych.
Wreszcie, mamy szansę stać się Kościołem bliskości. Zawsze wracamy
do stylu Bożego: Bożym stylem jest bliskość, współczucie i czułość. Bóg
zawsze tak działał. Jeśli nie dojdziemy do tego Kościoła bliskości
z postawą współczucia i czułości, nie będziemy Kościołem Pana. A to nie
tylko słowem, ale i obecnością, tak aby tworzyć mocniejsze więzi przyjaźni
ze społeczeństwem i światem: Kościołem, który nie odgradza się od życia,
ale bierze na siebie kruchość i ubóstwo naszych czasów, lecząc rany
i uzdrawiając zranione serca balsamem Boga. Nie zapominajmy o stylu
Boga, który ma nam pomóc: bliskość, współczucie i czułość.
(przemówienie z 9.10.2021 r.)
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

9 listopada – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazylik Laterańskiej
10 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła
11 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours,
biskupa
12 listopada – Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata,
biskupa i męczennika
13 listopada – Wspomnienie obowiązkowe Świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników
Polski
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08/11/2021 Poniedziałek
1. + Rodzice Elżbieta i Julian Brzezińscy oraz
Irena, Jan, Julian, Zygmunt, Arnold, Jerzy,
Władysław i Maria
2. + Tadeusz Dziewulski w 12 rocz. śmierci,
Helena Dziewulska w 11 rocz. śmierci rodzice
z obojga stron oraz Eugenia i Bronisław
Toppa
3. + Tata Mirosław Jankowski
1. MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH
2. + Zmarli z rodzin Szungerów i Lamparskich
3. + Bonifacy Zając - intencja od sąsiadów
09/11/2021 Wtorek
1. + Andrzej Zawadzki
2. + Halina Rubacha w rocz. śmierci
3. + Mąż Julian Zielski w 14 rocz. śmierci oraz
syn Piotr
1. + Stanisław Kurzyński – gregoriańska
2. + Stanisław i Lechosław Król
Szkoła Ewangelizacji MAGNIFICAT
10/11/2021 Środa
1. + Monika i Kleofas
2. + Sąsiedzi z ul. Chylońskiej 36 oraz zmarli w
czyśćcu
3. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
1. + Zmarłe członkinie VII Róży Żywego
Różańca: Jadwiga Paluchowska, Ludwika
Kamrowska, Helena Kempa, Henryka Jatczak,
Urszula Gil, Danuta Jachimowicz, Zofia
Olczyk, Józefa Mielcarek, Józefa Lendo,
Kazimiera Koszałka, Maria Franczak
2. + Ignacy
3. + Hubert Sokołowski w 4 rocz. śmierci
11/11/2021 Czwartek
1. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
2. + Ojciec Jan w rocz. śmierci, brat Jan, Aniela
i Maria zmarli z rodziny Dobke
3. + Witold Radziej w 1 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron Gertruda i Jan, Janina
i Mikołaj
4. + Jan Konkel, Barbara i Franciszek Jedowscy
1. Dziękczynno-błagalna z okazji imienin
ks. Witolda z prośbą o błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia
2. + Mirosław w 12 rocz. śmierci
12/11/2021 Piątek
1. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny
z obojga stron
2. + Jan Weier w 3 rocz. śmierci, córka Ewa,
rodzice z obojga stron
3. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
1. W intencji Bogu wiadomej
2. + Jerzy Biernat w 18 rocz. śmierci
3. + Władysław Jamróz
13/11/2021 Sobota
1. + Stanisław Kurzyński - gregoriańska
2. + Regina Bieszke w 1 rocz. śmierci
3. + Oliwia Meller - intencja od sąsiadów z
Zamenhofa 4
4. + Mąż Leszek w 1 rocz. śmierci oraz rodzice
z obojga stron i syn Wojciech
5. + Edmund Detlaff oraz rodzice z obojga
stron
+ Zofia Lademann w 1 rocz. śmierci
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14/11/2021 - XXXIII Niedziela Zwykła
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1. + Czesław Czarnecki w 5 rocz. śmierci
2. + Ojciec Tomasz w 32 rocz. śmierci
W intencji parafii
1. + Mąż Aleksander Reszke w 7 rocz. śmierci oraz rodzice
Helena i Paweł, Julianna i Józef, siostra Marianna
2. + Maria, Zenon, Danuta Kilichowscy oraz Barbara i Jan
Gałązka
W intencji nowoochrzczonych
+ Mąż Franciszek Dąbrowski w 2 rocz. śmierci i wnuk
Łukasz
+ Stanisław Kurzyński - gregoriańska
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. 11 listopada obchodzić będziemy święto narodowe. Zapraszamy
na Msze święte tego dnia o 8:00 i 18:30, podczas których modlić
się będziemy za naszą ojczyznę. Uroczystości pod pomnikiem
ukazującym Serce Jezusa i upamiętniającym poległych
mieszkańców Chyloni w latach 1914-1920, przy ul. Działdowskiej,
obędzie się o godz. 9:00 z udziałem prezydenta miasta.
2. 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.
3. Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się
14 listopada o 16:00 w sali nr 5 domu parafialnego.
4. W związku ze Świętem Niepodległości biuro parafialne
w najbliższym tygodniu, będzie czynne: w poniedziałek i wtorek
w stałych godzinach oraz w środę od 9:30 do 12:30. W czwartek
i piątek biuro będzie zamknięte.
5. Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Św. Mikołaja
Biskupa odbędzie się w poniedziałek, 8 listopada o godz. 19:15
w sali nr 2.
6. Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek,
9 listopada o 15:30 w domu parafialnym, sala nr 8.
7. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na Eucharystię we
wtorek o 19:30 w górnym kościele.
8. Klub Seniora zaprasza na spotkania w domu parafialnym:
a. 10 listopada o godz. 9:00 z udziałem ks. proboszcza Jacka:
Czy dusza się starzeje?
b. 17 listopada o godz. 9:00 z udziałem dr Jana Hlebowicza:
"W kleszczach totalitaryzmów. Sytuacja duchowieństwa
katolickiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1956".
c. 24 listopada, wyjście do kina.
9. Młodzież z Klubu Alternative bardzo dziękuje za wsparcie
podczas zbiórki, która miała miejsce tydzień temu. Uzbierano
2180 zł, dochód zostanie przekazany na leczenie Wojtka, który
uległ ciężkiemu wypadkowi oraz na remont miejsca w którym się
spotykają.
10. Dzisiaj po Mszy świętej kwesta na działalność parafialnego Caritas
i na Zupę Chylońską. W najbliższą sobotę organizujemy wyjazd
dla uczestników „Zupy” do Gietrzwałdu, stąd część kwesty będzie
przeznaczona na opłacenie autokaru i posiłku.
W minionych dniach zmarł:
Roman Osicki, lat 73
Biuro parafialne 8-14.11.2021:
Poniedziałek: 9:30-12:30
i 16:00-17:30
Wtorek: 9:30 – 12:30;
Środa: 9:30 – 12:30;
Czwartek: nieczynne - Święto
Piątek: nieczynne;

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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