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GDYNIA - CHYLONIA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Jr 1,4-5.17-19;
1 Kor 12, 31-13,13;
Łk 4, 21-30
Kiedy Jezus przyszedł
do Nazaretu, przemówił
do ludu w synagodze:
"Dziś spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście".
A wszyscy przyświadczali Mu
i dziwili się pełnym łaski
słowom, które płynęły z ust
Jego. I mówili: "Czy nie jest
to syn Józefa?" Wtedy rzekł
do nich: "Z pewnością
powiecie Mi to przysłowie:
Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej
ojczyźnie, tego, co wydarzyło
się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum". I dodał:
"Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu
za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez
trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował
w całym kraju; a Eliasz do
żadnej z nich nie został
posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu
trędowatych było w Izraelu
za proroka Elizeusza, a żaden
z nich nie został oczyszczony,
tylko Syryjczyk Naaman".
Na te słowa wszyscy w
synagodze unieśli się
gniewem. Porwawszy się z
miejsc, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na urwisko
góry, na której zbudowane
było ich miasto, aby Go
strącić. On jednak,
przeszedłszy pośród nich,
oddalił się."

JEZUS PRZYSZEDŁ DO NAZARETU,
GDZIE SIĘ WYCHOWAŁ
Dzisiaj Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który przyszedł do swoich
i pierwszy raz próbuje im cokolwiek powiedzieć. I kończy się tak, że zostaje
odrzucony.
Dlaczego zostaje odrzucony? Dlatego, że ludziom, którzy Go słuchają
wydaje się, że wszystko o Nim wiedzą, ponieważ między nimi wyrósł, znają
Jego rodzinę, znają Jego dom, wiedzą czym się zajmuje, wiedzą o Maryi,
Józefie, kuzynach Jezusa.
Jak Bóg się wydaje daleki, to to nie jest żaden problem. O wiele większy
problem jest wtedy, kiedy Bóg się wydaje bliski. Kiedy ludziom się wydaje,
że o Bogu WSZYSTKO WIEDZĄ. Kiedy z "imienia" należą do Niego:
są Jezusowi i wszyscy tak na nich patrzą.
Przyjęcie Chrystusa nie polega na tym, że się zachwycicie jak ładnie mówi.
Przyjęcie Chrystusa polega na tym, że On może wśród was działać.
Tymczasem się okazało, że Pan Jezus w tym swoim domu nie może
dokonać żadnego cudu, nie może z tymi ludźmi niczego zrobić. Słuchają,
ale to, że słuchają i że się im podoba jeszcze nie oznacza, że się poddadzą
temu słowu tak, żeby ich przemieniało. Może widzą mądrość Jezusa, ale nie
doświadczają Jego mocy, Jego łaski, Jego miłości, która cię zmienia.
To nie chodzi o to, ile wiecie o Jezusie, tylko co ta wiedza z wami robi, czy
staliście się przez to innymi ludźmi?
Czy nie jest tak, że Pan Jezus może wam wiele, wiele mówić, ale na
końcu okazuje się bezsilny i może się tylko dziwić?
Abp Grzegorz Ryś
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

31 stycznia – Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Bosko,
prezbitera
2 lutego – Święto ofiarowania Pańskiego
3 lutego – Wspomnienie dowolne św. Błażeja, biskupa
i męczennika
5 lutego – Wspomnienie obowiązkowe św. Agaty, dziewicy
i męczennicy
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31/01/2022 Poniedziałek
1. + Rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo
2. + Tadeusz Nakonieczny – gregoriańska
3. + Rodzice: Robert Hinca w 20 rocz. śmierci
oraz Franciszka Hinca
1. + Bożena Ochmańska
2. + Jan Dąbrowski, rodzice z obojga stron, syn
Jerzy, siostra
3. + Mąż Ludwik Stefanowski w 15 rocz.
śmierci, rodzice z obojga stron, bracia Adolf i
Włodzimierz, bratowa Zofia oraz zmarli z
rodzin Śliwińskich i Mazurów
01/02/2022 Wtorek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla Janka z
okazji urodzin, a także dla Ali, Hani i Maćka
2. + Jan Siewert + gregoriańska
3. + Tadeusz Nakonieczny - gregoriańska
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Kordiana
Kulaszewicza z okazji urodzin z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. + Mąż Edmund oraz rodzice i rodzeństwo z
obojga stron
Szkoła Ewangelizacji Magnificat
02/02/2022 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. urodzin Ani
2. + Jan Siewert + gregoriańska
3. + Tadeusz Nakonieczny - gregoriańska
1. + Stanisław, Ryszard oraz zmarli z rodzin
Leszczyńskich i Prolejko
2. + Felicjan Chudy w 9 rocz. śmierci oraz
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
3. + Marek Różański w 29 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
03/02/2022 Czwartek
1. + Żona Czesława Szymańska, rodzice z
obojga stron Anna i Franciszek Żalikowscy
oraz Helena i Jan Szymańscy
2. + Jan Siewert + gregoriańska
3. + Tadeusz Nakonieczny – gregoriańska
4. + Zmarli z rodzin Żelewskich, Pobłockich,
Szmit i Lewandowskich
1. + Janusz w 1 rocz. śmierci - intencja od
przyjaciół
2. + Rodzice Stanisław i Krystyna oraz Maria i
Wisław oraz zmarli z rodziny
04/02/2022 Piątek
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1. + Feliks Capała w 39 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny Capała
2. + Tadeusz Nakonieczny – gregoriańska
3. + Henryka Łukawska
1. + Jan Siewert + gregoriańska
2. + Stanisław Ukleja, Maksymilian i Eufemia,
Franciszek i Bronisława
3. + Zmarli z rodzin Czapskich, Grenda,
Jędruszewskich, Mizgier i Korczyc
05/02/2022 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji I Róży
Żywego Różańca z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
członkiń i ich rodzin oraz o życie wieczne dla
zmarłych
2. + Jan Siewert + gregoriańska
3. + Eugeniusz Szymocha w dniu urodzin
4. + Tadeusz Nakonieczny – gregoriańska
5. + Henryka Łukawska - intencja od Tadeusz
Musiał z rodziną
+ Rodzice Elżbieta i Jan oraz Czesława i Wiktor
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06/02/2022 – V Niedziela Zwykła
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1. Dziękczynno-błagalna w 93 rocz. urodzin Heleny z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Jubilatki i całej rodziny
2. + Zofia, Feliks, Henryk, Dawid, Anna, Bazyli, Łucja,
Edward, Bronisław, Ludwika, Władysława, Jerzy i
zmarli z rodziny Kortas i Kancyr
W intencji parafii
+ Rodzice Elżbieta i Piotr, Jan i Marta
+ Jan Siewert + gregoriańska
+ Jadwiga Olszak w dniu urodzin i 2 rocz. śmierci oraz
Józef
+ Danuta Antczak w 4 rocz. śmierci, Hildegarda Rosinke
w 6 rocz. śmierci, Barbara Rosinke w 6 rocz. śmierci
oraz zmarli z rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie nazywane Świętem
Matki Bożej Gromnicznej, obchodzić będziemy w środę,
2 lutego. Tego dnia Msze Święte o: 8:00 i 18:30. Jest to również
święto osób konsekrowanych i tego dnia ofiary z tacy
przeznaczone będą na klasztory kontemplacyjne w naszej
archidiecezji.
Z związku z zagrożeniami związanymi z pandemią zawieszamy do
odwołania spotkania Klubu Seniora. Prosimy też o zakrywanie
ust i nosa podczas Liturgii w kościele.
W pierwszy czwartek zapraszamy do całodziennej adoracji
w intencji powołanych do kapłaństwa.
W pierwszy piątek zapraszamy na Eucharystie o: 8:00 i 18:30.
Spowiedź w pierwszy piątek będzie od 7:30 do 8:15 i od 17:45
do 18:45
Spotkanie członków Żywego Różańca w sobotę, 5 lutego o 8:00.
Zapraszamy na spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej
w każdy czwartek o 19:00 w sali nr 6 w domu parafialnym.
Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w czwartki o 19:30
w sali nr 5, w domu parafialnym.
Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na Eucharystię we
wtorek, 1 lutego o 19:30 w górnym kościele.
W zakrystii można nabyć świece, między innymi gromnice,
zrobione przez siostry betlejemitki z Grabowca.
Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce, która działa w naszej
plebanii organizuje posiłki cateringowe grup powyżej 9 osób.
Istnieje możliwość dowozu zamówienia do domu. Można je
zamawiać pod nr tel. 506231537.
Zapraszamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszego
Stowarzyszenia Św. Mikołaja Biskupa (nr KRS 0000343609).
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w
spotkaniach kolędowych czy to w domach, czy też w kościele.
„Bóg zapłać” za ofiary złożone przy tej okazji na funkcjonowanie
parafii. Przeznaczone one będą na opłacenie styczniowych
rachunków za ogrzewanie kościoła i domu parafialnego.
W minionych dniach zmarli:
Maria Leszczyńska, lat 98; Irena Orchowska, lat 91;
Zofia Kujach, lat 98; Stefania Klechowicz, lat 78
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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