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GDYNIA - CHYLONIA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Jr 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20;
Łk 6,17.20-26
Jezus zszedł z Dwunastoma
na dół i zatrzymał się na
równinie; był tam liczny tłum
Jego uczniów i wielkie
mnóstwo ludu z całej Judei i z
Jeruzalem oraz z nadmorskich
okolic Tyru i Sydonu. On
podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił:
"Błogosławieni jesteście,
ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz
głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz
płaczecie, albowiem śmiać się
będziecie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie was
znienawidzą i gdy was
wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego odrzucą z
pogardą wasze imię jako
niecne: cieszcie się i radujcie
w owym dniu, bo wielka jest
wasza nagroda w niebie. Tak
samo bowiem przodkowie ich
czynili prorokom. Natomiast
biada wam, bogaczom, bo
odebraliście już pociechę
waszą. Biada wam, którzy
teraz jesteście syci, albowiem
głód cierpieć będziecie. Biada
wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić
się i płakać będziecie. Biada
wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą. Tak samo
bowiem przodkowie ich
czynili fałszywym prorokom".

SZCZĘŚLIWI NIESZCZĘŚLIWI
Tak mówi Pan – czytamy w Księdze Jeremiasza – Przeklęty człowiek,
który nadzieję pokłada w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana
odwraca swe serce. Jest on jak jałowiec na stepie, nie zauważa, gdy przychodzi
szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Szczęśliwy
człowiek, który zaufał Panu i Pan jest jego nadzieją”. Jak to? Przecież wiadomo, że
nikt z nas nie stanie się tym, kim być powinien, bez przyjaźni i miłości, bez relacji
z innymi ludźmi. Jeśli już, to prawdziwiej byłoby powiedzieć, że przeklęty
człowiek, który całą nadzieję pokłada w Bogu. Znamy przecież chrześcijan, którzy
tak mocno wierzą w Boga, ale ludźmi gardzą, nienawidzą ich. Wystarczy jednak
jakieś niepowodzenie, a odwracają się od Boga, zarzucając Mu, że ich rozczarował.
Nie mając odwagi powiedzenia Bogu prosto w twarz, że się z Nim nie zgadzają,
starają się mu przymilać, mnożąc najróżniejsze nabożne praktyki. Udają też
skruszonych, licząc, że Bóg ulituje się nad nimi i wyjdą na swoje. Skoro jednak
Bóg nie ustępuje i nie zmienia istniejącego świata na taki, który sobie wymarzyli i o
który się tak gorąco modlą, to zmieniają Boga. Wychodzą bowiem z założenia, że
nie można żyć po ludzku w nieludzkim świecie. Nie można być szczęśliwym w
nieszczęściu.
Tymczasem Chrystus mówi, że naprawdę szczęśliwymi są ci, którzy
uchodzą za nieszczęśliwych. To znaczy ubodzy, głodni, płaczący, znienawidzeni,
wykluczeni, ośmieszani, skompromitowani, oskarżani, skazywani i mordowani,
słowem wszyscy, którzy żyją w warunkach, jak się to lekko mówi, nie do
pozazdroszczenia. Nie wynika jednak z tego, że samo życie w tak podłych
warunkach, samo cierpienie z tym związane, jest oczywistym przejawem Bożego
błogosławieństwa.
Ci szczęśliwi nieszczęśnicy są tacy, ponieważ „zaufali Bogu”. To znaczy
uwierzyli, że nie przez przypadek przyszło im żyć w takim a nie innym świecie.
Uwierzyli Bogu na sposób proroków, to znaczy byli przekonani, że nie przez
przypadek znaleźli się w tak okropnym położeniu, ale zostali tutaj przez Boga
przysłani. Nie za jakąś karę, ale dlatego że Bóg im zaufał i posłał, by patrzyli na
rzeczywistość w perspektywie nieskończenie szerszej od tej, która kończy się na
linii horyzontu „ciała”, czyli widzialności, i by stawali po stronie ubogich, czyli
pokrzywdzonych. Wiara we wszechobecność Boga sprawiała, że wszędzie, w
najokropniejszych okolicznościach, czuli się bezpiecznie. To tam odnajdywali
szczęście, czyli sens życia i śmierci: Maksymilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer,
Emilian Kowcz, Grzegorz Peradze, Wilhelm Hosenfeld i Bóg Jeden wie ilu innych
im podobnych. Myśląc o nich, nie sposób nie myśleć o niebie, czyli dalszym ciągu
życia.
O. Wacław Oszajca (jezuita)

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

14 lutego – Święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa,
patronów Europy
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14/02/2022 Poniedziałek
1. + Jan Siewert – gregoriańska
2. + Stanisław Woś
1. Błagalna o uzdrowienie duszy i ciała Artura
2. + Brat Mieczysław Śliwiński w 1 rocz. śmierci
3. + Władysław, Stanisław, Marta, Robert i Jan
Wrońscy
15/02/2022 Wtorek
1. + Ludwika Repeć, Irena Bisior oraz inni zmarli
członkowie Róż Różańcowych Rodziców
2. + Helena
1. + Jan Siewert - gregoriańska
2. + Władysława i Albin oraz zmarli z rodziny
3.
16/02/2022 Środa
1. + Jan Siewert – gregoriańska
2. + Józef Dratwiński w 6 rocz. śmieci
Pogrzeb: śp. Stefan Soból, lat 82
1. Dziękczynno-błagalna w rocz. urodzin
Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków
2. Za chorych i cierpiących członków XIII Róży
i ich rodzin
3. + Klara Cerowska w 22 rocz. śmierci oraz z
zmarłych z rodziny
17/02/2022 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała, dary
Ducha św. i opiekę Matki Najświętsze w 1 r.
urodzin Skarlet oraz rodziców
2. Błagalna o uzdrowienie duszy i ciała Klaudiusza

3. + Jan Siewert – gregoriańska
4.
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Cezarego
2. + Wojciech Franceson - intencja od sąsiadów
z Lubawskiej 5
18/02/2022 Piątek

08:00

18:30

08:00

18:30

08:00
10:00
11:30
13:00
18:30

1. + Stanisław w 47 rocz. śmierci oraz zmarli z
rodzin Krawczyk i Mikołajewskich
2. + Jan Siewert – gregoriańska
3.
1. Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 93
rocz. urodzin Teresy i dla całej rodziny
2. + Rodzice Jan i Kazimiera Dampc oraz zmarli
w czyśćcu
3.
19/02/2022 Sobota
1. + Jan Siewert - gregoriańska
2. + Ks. Marek, Jan, Władysław, rodzice i zmarli
z rodziny Walentyna, Ryszard, Helena, Stefan
3. + Rodzice Zenobia w 20 rocz. śmierci oraz
Marian Sikorscy
4. + Rozalia Krause
5.
+ Klemens Koszałka w 100 rocznice urodziny
20/02/2022 – VII Niedziela Zwykła
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny oraz o życie wieczne dla Ireny
Biechowskiej i zmarłych z rodziny
2. + Jan Komrowski w rocz. śmierci oraz zmarli
z rodziny Komrowskich i Lewandowicz
W intencji parafii
+ Małgorzata, Brunon i Halina zmarli z rodziny
Doering
+ Jan Siewert - gregoriańska
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

1. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, przed rocznicą objawień
dotyczących obrazu Jezusa Miłosiernego, rozpoczyna się dzisiaj.
Na wspólną modlitwę zapraszamy w dni powszednie o godz. 15:00
w dolnym kościele, a w niedzielę o 9:30 przed sumą parafialną.
Msza Święta na zakończenie Nowenny w intencji Czcicieli
Miłosierdzia odbędzie się we wtorek, 22 lutego o 8:00.
2. Wszystkich chorych i cierpiących zapraszamy na Mszę świętą w
intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała w niedzielę, 20 lutego
o 18:30.
3. W związku z feriami zimowymi, przez trzy kolejne niedziele: 13, 20
i 27 lutego nie będziemy sprawować Mszy Świętej o 17:00
w dolnym kościele. Młodzież i dorosłych zapraszamy na Msze
świętą do dolnego kościoła w niedzielę, 6 marca.
4. W terminie ferii zimowych jest kilka wolnych intencji mszalnych.
Chętnych zapraszamy do biura parafialnego.
5. Spotkanie dla mężczyzn z Kościelnej Służby Semper Fidelis
odbędzie się w poniedziałek o godz. 17:00 w domu parafialnym.
6. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na modlitwę uwielbienia
we wtorek o 19:30 w górnym kościele.
7. Koncert Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej odbędzie się
w najbliższą sobotę, 19 lutego o 19:30 w kościele. Wstęp wolny.
8. W naszej parafii odbędzie się ewangelizacja. W najbliższy piątek,
18 lutego przyjedzie około 25 osób. Będą w parach wysłani,
by głosić Ewangelię na terenie naszej parafii. Zachęcamy, by wziąć
parę ewangelizatorów na nocleg z piątku na sobotę.
Ewangelizatorzy będą mieli zaświadczenie od proboszcza parafii.
Będzie ich można spotkać m.in. na wieczornej Mszy świętej
w piątek, 18 lutego.
9. Rozpoczynamy przygotowania muzyczne do Triduum Paschalnego.
Zapraszamy również nowe osoby na próby Diakonii Muzycznej
Św. Mikołaja do sali nr 5 w domu parafialnym. Harmonogram
prób:
• 13 lutego, godz. 16:30
• 19 lutego, godz. 17:00
• 27 lutego, godz. 17:00
• 5 marca, godz. 17:00
• 13 marca, godz. 16:30 + śpiewanie podczas Mszy świętej o 18:30
• 19 marca, godz. 17:00
• 27 marca, 16:30 + śpiewanie podczas mszy świętej o 18:30,
• 2 kwietnia, godz. 17:00
• 9 lub 10 kwietnia próba połączona z orkiestrą
10. Zapraszamy do korzystania z oferty foodtruck’a Spółdzielni
Socjalnej Dobre Miejsce, który będzie stać przy plebanii.
W niedzielę od 10:30 do 14:30 będzie można kupić przepyszne
słodkości, a od poniedziałku do soboty zapiekanki.
11. Koszty życia bardzo rosną, co dotyczy również życia naszej parafii.
Rachunki jakie otrzymujemy za ogrzewanie i elektryczność są
bardzo wysokie (np. ogrzewanie plebanii, starej plebanii i domu
parafialnego za styczeń kosztowało 11 tys. zł.). Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają codzienne utrzymanie życia
parafialnego. Dzięki setkom ludzi możemy używać i korzystać
z domu parafialnego, sal w starej plebanii, z kościoła górnego
i dolnego. Na razie niczego nie musieliśmy ograniczyć, co więcej
możemy prowadzić aktywne duszpasterstwo. W najbliższych
dwóch tygodniach planujemy poważny remont dużej sali nr 2,
gdzie odbywają się zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej.
„Bóg zapłać” za odpowiedzialne tworzenie tej parafii.
W minionych dniach zmarli:
Zenon Lisewski, lat 71; Adam Harabas, lat 67; Stefan Soból, lat 82.
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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