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GDYNIA - CHYLONIA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13;
Łk 4,1-13
Pełen Ducha Świętego,
powrócił Jezus znad Jordanu,
a wiedziony był przez Ducha
na pustyni czterdzieści dni,
i był kuszony przez diabła.
Nic przez owe dni nie jadł,
a po ich upływie poczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł:
"Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi,
żeby stał się chlebem".
Odpowiedział mu Jezus:
"Napisane jest: „Nie samym
chlebem żyje człowiek”.
Wówczas powiódł Go diabeł
w górę, pokazał Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa
świata i rzekł do Niego: "Tobie
dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są
poddane i mogę je dać, komu
zechcę. Jeśli więc upadniesz
i oddasz mi pokłon, wszystko
będzie Twoje". Lecz Jezus mu
odrzekł: "Napisane jest:
„Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”.
Zawiódł Go też do Jerozolimy,
postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł do Niego:
"Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się stąd w dół. Jest
bowiem napisane: „Aniołom
swoim da rozkaz co do ciebie,
żeby cię strzegli, i na rękach
nosić cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień”. Lecz Jezus mu
odparł: "Powiedziano: „Nie
będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego”. Gdy diabeł
dopełnił całego kuszenia,
odstąpił od Niego do czasu.

SCENARIUSZ KUSZENIA
Wygłodniali, zdrożeni, zrozpaczeni Izraelici domagają się od Mojżesza,
żeby wreszcie przestał obiecywać gruszki na wierzbie i wziął się do roboty.
Brak reakcji z jego strony odbierają również jako brak zainteresowania ich
losem ze strony Boga. Przecież w Jego imieniu Mojżesz występuje. Psalmista
mówi: „Kusili Boga w sercach swoich, domagając się strawy dla siebie.
Uwłaczali Bogu, mówiąc: »Czy może Bóg zastawić stół na pustyni? (...) Czy
jednak może dać chleba i przygotować mięso swemu ludowi?«”. Owszem, Bóg
wyprowadził ich „z wielkiej otchłani” niewoli egipskiej i Morza Czerwonego,
ale widać dobre czasy się skończyły i jakoś ten dobry Bóg nie spieszy
z pomocą. Rozczarowani Mojżeszem i rozczarowani Bogiem, postanawiają
wracać do wydumanej, złudnej sielanki przeszłości.
W podobnym położeniu znajdzie się Syn Boży Jezus Chrystus.
Kusiciel wiedząc, że Jezus rozpoczyna działalność, też postanawia działać,
by Go odwieść od podjęcia misji zleconej Mu przez Ojca. Udaje, że troszczy
się o Jezusa. Głodny jesteś, a jesteś Synem Boga, zrób cud, stać Cię na to:
„rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem”. Jezus najspokojniej w świecie
przypomina mu: „Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek”. Jezus
z diabłem nie pertraktuje, ani też go nie odpycha. Skoro sztuczka z dotarciem
do Jezusa przez żołądek nie wyszła, kusiciel przeskakuje na płaszczyznę
ludzkich ambicji. „Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie Twoje”. Jezus
nie podejmuje tematu, ale przypomina, że „Napisano: Panu Bogu twemu
będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił”. Nie wyszło, Jezus nie chce
niczym i nikim Boga zastąpić. Ale do trzech razy sztuka. Skoro jesteś Synem
Boga, to przypominam, zdaje się mówić diabeł, że jesteś pod Jego szczególną
opieką: „rzuć się w dół”, nic złego ci się nie stanie, jak będzie trzeba, Bóg
sprawi cud, ocalejesz. I ta próba spełzła na niczym. Starał się więc diabeł, jak
tylko mógł, przestraszyć Jezusa i zmusić do rezygnacji z działania. Podjął
się jednak dzieła nie do przeprowadzenia. Popełnił ten sam błąd, który mu
się przydarzył w Edenie. Wypędzenie Jezusa spośród żywych, Jego śmierć
na krzyżu, tryumf zła stał się klęską tryumfatora.
Ale popatrzmy na siebie. My też wciąż próbujemy Boga kusić,
szantażować, brać na litość, podlizywać się. Płaszczymy się przed Bogiem
sądząc, że w ten sposób prędzej wyłudzimy od Niego „tak bardzo potrzebne
nam łaski”. Siostra Faustyna Kowalska mówi: „Nigdy się przed nikim nie
płaszczę. Nie znoszę pochlebstwa, a pokora jest tylko prawdą, nie ma
w prawdziwej pokorze płaszczenia się; choć się uważam za najmniejszą w
całym klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Jezusa”.
Przed nikim, również przed Bogiem.

O. Wacław Oszajca
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07/03/2022 Poniedziałek
1. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
2. + Mąż Czesław 34 rocz. śmierci, synowa
Marzena, rodzice z obojga stron i rodzeństwo
3. + Jan Śmilgiewicz w 10 rocz. śmierci
Pogrzeb: śp. Janina Szewczyk, lat 87
Pogrzeb: śp. Halina Ziółkowska, lat 80
1. + Kazimierz Mollin oraz zmarli z rodziny
2. + Mąż Alojzy 17 rocz. śm., rodzice z obojga
stron, dziadkowie, siostra i zmarli z rodziny
3. + Edwin i zmarli z rodziny Piotrowskich
08/03/2022 Wtorek
1. + Stefan, Lucyna, Krystyna i Włodzimierz
oraz zmarli z rodziny Makarewicz, Rogalskich i
Rejek
2. + Leonard Barański
3. + Rodzice Maria i Stefan Knapik, teściowie
Czesława i Kazimierz Jabłońscy, Maciej
1. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
2. + Mąż Bronisław, rodzice Agnieszka i Józef,
Teresa i Walenty oraz o Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla Urszuli
09/03/2022 Środa
1. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
2. + Brunon Marks w 1 rocz. śmierci oraz
rodzice z obojga stron
3. + Jadwiga w 1 rocz. śmierci oraz Stanisław i
zmarli z rodziny Rzepińskich
1. Dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Ani
2. + Rodzeństwo Franciszek, Leokadia i Maria
3. + Ignacy
10/03/2022 Czwartek
1. + Józef Bazaczek, lat 70 - w dniu pogrzebu
2. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
3. + Mąż Feliks oraz rodzice z obojga stron
4. + Mąż Czesław 1 rocz. śmierci, rodzice i brat
1. + Michał, rodzice z obojga stron i rodzeństwo
2. + Helena Zając - intencja od sąsiadów
11/03/2022 Piątek

08:00
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1. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
2. + Mąż Marek Häusler w 14 rocz. śmieci,
rodzice Marta i Brunon Holcer, siostra Anna,
brat Józef, szwagier Ryszard, krewni z obojga
stron
3. + Augustyn Nikelski w 16 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny z obojga stron
1. + Mama Pelagia w 20 rocz. śmierci oraz zmarli
rodzin Pachur, Plit, Fangraf, Witczak,
Stypułkowskich, Fijałkowskich, Tomasz,
Leokadia, Brunon
2. + Czesław i Wanda oraz zmarli z rodzin
Jaworskich i Rząd
3. + Henryka Gniewkowska w 1 rocz. śmierci
oraz zmarli bliscy
12/03/2022 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
3. + Czesław Wolniak oraz zmarli z rodziny z
obojga stron
4. + Marta i Antoni Garscy, Janina, Antoni i
Władysław Garscy, Stefania i Jan Baran oraz
babcia Marta Pobłocka
5. + Zygmunt, Joanna, Edward, Tadeusz i
Marianna
Dziękczynno-błagalna w 6 rocz. urodzin
Mikołaja z prośbą o dar zdrowia i wszelkie
potrzebne łaski

6

MARCA

2022 R.

13/03/2022 – II Niedziela Wielkiego Postu
1. W intencji Krystyny Rolińskiej z okazji urodzin z
podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dar
zdrowia i Boże błogosławieństwo
2. + Gerard w 14 rocz. śmierci, zmarli z rodziny Cyrockich
10:00
W intencji parafii
11:30
+ Eugeniusz Wodniczak w 26 rocz. śmierci
1. W intencji nowoochrzczonych
13:00
2. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
18:30
+ Łukasz i Jadwiga oraz zmarli z rodziny Grzenkowicz
+ Stanisław Węgrzyński w 3 rocz. śmierci, wnuczka Ania,
17:00DK
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
08:00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
1. Nabożeństwa pasyjne sprawujemy w następującym porządku:
a. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywają się w piątki:
– dla wszystkich wiernych o 8:30 i 17:45,
– dla dzieci o 17:00,
b. Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedzielę o 17:30.
2. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w dolnym
kościele od poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:15.
3. Jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła, sprawujemy od
poniedziałku do piątku o 6:00 w sali nr 10.
4. Skarbonki na jałmużnę wielkopostną można zabrać dzisiaj przy
wyjściu z kościoła. Skarbonki prosimy o przyniesienie w Wielką
Sobotę podczas święcenia pokarmów.
5. Rozpoczęliśmy przygotowania do Triduum Paschalnego. Zapraszamy
wszystkich śpiewających i grających na spotkanie Diakonii Muzycznej
Św. Mikołaja:
• 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
6. Katechezy Zwiastowania odbywają się w poniedziałki i czwartki
o 19:15 w dolnym kościele.
7. Wszystkich seniorów, chętnych do cotygodniowej gimnastyki,
zapraszamy na spotkanie informacyjne we wtorek, 8 marca o godz.
10.00, w domu parafialnym, w sali nr 10. Na spotkaniu udzielimy
wszystkich niezbędnych informacji. Będzie również możliwość
zapisów. Szczegóły można również uzyskać pod nr: 506-231-741.
8. Seniorów zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora w środę o 9:00
do sali nr 5 w domu parafialnym.
9. Msza Święta w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za
dzieci odbędzie się w sobotę, 12 marca o 8:00, następnie spotkanie
z katechezą w dolnym kościele.
10. Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis zaprasza do wzięcia
udziału w Drodze Krzyżowej brzegiem morza w sobotę, 12 marca.
Rozpoczęcie o godz. 13:00 na pętli autobusowej linii 152 na
ul. Dickmana. Eucharystia na zakończenie będzie sprawowana
kościele pw. Matki Bożej Licheńskiej na Babich Dołach.
11. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje pielgrzymkę do maryjnego
sanktuarium w Górce Klasztornej. W planie nawiedzenie sanktuarium,
Msza Święta oraz udział w Misterium Męki Pańskiej. Wyjazd
9 kwietnia, koszt 65 zł, zapisy pod numerem telefonu 504 37 36 77.
12. Kwesta na Zupę Chylońską i inne działania Parafialnego Zespołu
Caritas odbędzie się dzisiaj po każdej Mszy świętej.
13. Serdecznie dziękujemy za hojność w kweście na wspomożenie
uchodźców z Ukrainy. W minioną niedzielę i Środę Popielcową
zebraliśmy 23 506 zł. Przeznaczymy je na wsparcie działań Caritas
Archidiecezji Gdańskiej i wsparcie dla rodzin z naszej parafii, które
przyjmują uchodźców.
W minionych dniach zmarli:
Janina Szewczyk, lat 87; Jadwiga Gorzeńska, lat 80;
Halina Ziółkowska, lat 80; Stanisław Lalik, lat 83; Józef Bazaczek, lat 70.
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 SA
08 1240 5354 1111 0010 9124 3039

2

