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GDYNIA - CHYLONIA

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
AD GENTES
9. ROCZ. WYBORU OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1;
Łk 9,28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra,
Jana i Jakuba i wyszedł na
górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy
się odmienił, a Jego odzienie
stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało
z Nim. Byli to Mojżesz
i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego
odejściu, którego miał
dopełnić w Jeruzalem.
Tymczasem Piotr
i towarzysze snem byli
zmorzeni. Gdy się ocknęli,
ujrzeli Jego chwałę i obydwu
mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali,
Piotr rzekł do Jezusa:
"Mistrzu, dobrze, że tu
jesteśmy. Postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza". Nie wiedział
bowiem, co mówi. Gdy
jeszcze to mówił, pojawił się
obłok i osłonił ich; zlękli się,
gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos:
"To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!" W chwili
gdy odezwał się ten głos,
okazało się, że Jezus jest
sam. A oni zachowali
milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie opowiedzieli
o tym, co zobaczyli.

OSCHŁOŚĆ SERCA
Dla wielu z nas przekaz naszych świętych ksiąg zredukował się do słów
umierającego na szubienicy Jezusa z Nazaretu: „Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił?”. Słowa straszne, pełne rozpaczy. Chcąc je jakoś udźwignąć, bywa,
że próbujemy je złagodzić. Mówimy, że jest to cytat z Psalmu, że Jezus w ten
sposób się modli, że jest to wyznanie wiary, a nie niewiary, natomiast
w odniesieniu do nas to trzeba pamiętać, że jeśli już, to my opuszczamy Boga,
a nie On nas. Tyle tylko że rozmiękczając te i inne słowa Jezusa, przypisujemy
sobie umiejętności, których nie mamy. W Biblii, jak wierzymy, w Księdze Bożego
Słowa, czytamy, że prawdę o tym, co dzieje się w duszy człowieka, zna tylko Bóg.
Dlatego będzie dla nas bezpieczniej, co nie znaczy łatwiej, wziąć te słowa
dosłownie. A jeśli chcemy uratować Boga przed posądzeniem o nieczułość
względem Jego cierpiących tu i teraz dzieci, przypatrzmy się uczestnikom
tragicznych wydarzeń na Golgocie, które stały się fundamentem naszej wiary.
Nie tak dawno papież Franciszek, mając świadomość tego, co dzisiaj
dzieje się w świecie, pytał Boga, dlaczego robi wszystko, żebyśmy w Niego nie
wierzyli. Na pytanie dziecka zaś, co by zrobił, gdyby mógł robić cuda,
odpowiedział, że uzdrowiłby wszystkie dzieci, a ponieważ nie może tego dokonać,
pozostaje mu razem z nimi płakać, co jak rozumiem znaczy: towarzyszyć im w ich
nieszczęściu. Nie mogąc więc w cudowny ani w naturalny sposób zaradzić
radykalnie dziejącemu się złu, nie możemy opuścić rąk, poddać się woli Bożej
i powiedzieć: Jezu, Ty sam się tym zajmij. Takie postawienie sprawy świadczyłoby,
że chcemy w sprytny, niby pobożny sposób zrzucić z siebie i przerzucić na Boga
obowiązek uczestniczenia w doli i niedoli tego tutaj świata.
Każą nam śpiewać w kościołach suplikacje i organizować więcej
nabożeństw, by prosić Boga: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny (...) od nagłej
i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie”. Tyle tylko że to złowrogie
powietrze (covid) albo wojna już są. A nagła śmierć? Widzimy ludzi, którzy nie
czekają na jej przyjście, ale sami wychodzą jej naprzeciw. Nie są samobójcami,
sobą zasłaniają tych, których kochają. Obok nich mamy dzisiejszych Nikodemów
i Józefów z Arymatei, rówieśników Jana Apostoła, także Piłata. Kiedy Jezus
przegrywał wszystko, oni pozostali przy Nim.
Nic się na to nie poradzi, że prawda o przyjaźni z ludźmi i Bogiem,
prawda o naszej religijności i pobożności naszych słów i czynów, naszych
Kościołów sprawdza się na polach bitew krwawych i bezkrwawych. Pisał
Zbigniew Herbert: „ocalałeś nie po to aby żyć / masz mało czasu trzeba dać
świadectwo (...) strzeż się oschłości serca (...) Bądź wierny Idź”.
O. Wacław Oszajca

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

19 marca – Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca NMP
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14/03/2022 Poniedziałek
1. + Ojciec Jan, mama Rozalia, brat Kazimierz,
bratowa Renata i babcia Marta
2. + Alicja Gruchała w 4 rocz. śmierci, brat oraz
rodzice z obojga stron
3. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
1. + Bożena, Zofia i Antoni, Sylwester,
Kazimierz oraz zmarli z rodziny
2. + Franciszek w 33 rocz. śm., Stefania i Jerzy
3. + Elżbieta, Hubert, Florian, i ich rodzice i
dziadkowie oraz zmarli z rodzin Barembruch,
Miotk i Ptach
15/03/2022 Wtorek
1. + Elżbieta oraz zmarli z rodziny
Skwierawskich i Pek
2. + Zenon Sikora w 1 rocz. śmierci oraz Stefan
Sikora, Małgorzata i Zygmunt Peryt
3. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
1. + Ewa i Kazimierz Kopysteccy oraz rodzice z
obojga stron
2. + Maria, Alina, Eryka, Ksymena, Jadwiga i
Władysława
16/03/2022 Środa
1. + Adam, Teresa oraz zmarli z rodziny
2. + Piotr Banacki w 1 rocz. śmierci oraz Albin
Banacki
1. + Wiesław Kalbarczyk rodzice z obojga stron,
Zbigniew Kantowicz i Janina
2. + Krystyna i Jan Sarnowscy oraz Rozalia Zając
3. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
17/03/2022 Czwartek
1. + Andrzej Damrath oraz rodzice i rodzeństwo
z obojga stron
2. + Leon, Aniela, Augustyn, Wincentyna
3. + Piotr Skwierawski
4. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
Pogrzeb: śp. Jadwiga Kazubowska, lat 88
1. + Bronisława, ks. Klemens
2. + Rodzice Maria Wrycza w 5 rocz. śmierci i
Władysław Wrycza w 1 rocz. śmierci oraz
Leszek, Genowefa Donimierska i dziadkowie z
obojga stron
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20/03/2022 – III Niedziela Wielkiego Postu
1. + Mąż Józef i córka Grażyna oraz zmarli z rodziny
2. + Barbara, Michał, Stanisław, Edward, Genowefa, Józef,
08:00
Wiesława i Zbigniew Żurawieccy
3. + Piotr Skwierawski
10:00
W intencji parafii
11:30
+ Józef Zielman i syn Adam oraz rodzice
1. + Zmarli z rodzin Zaborowskich, Miętkich i Spiczka
13:00
oraz zmarli w czyśćcu
2. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
18:30
W intencji o uzdrowienie duszy i ciała
Dziękczynno-błagalna w 80 rocz. urodzin Zofii z prośba o
17:00DK
dar zdrowia i Boże błogosławieństwo

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 z kazaniem pasyjnym – w niedzielę
o 17:30.
2. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju
w Ukrainie i całej Europie. Modlitwa trwa w dolnym kościele od
poniedziałku do soboty od 8:40 do 18:15.
3. Wszystkich chorych i cierpiących zapraszamy na Mszę świętą w
intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała w niedzielę, 20 marca o 18:30.
4. Skarbonki na jałmużnę wielkopostną można zabrać jeszcze dzisiaj przy
wyjściu z kościoła.
5. Jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła, sprawujemy od
poniedziałku do piątku o 6:00 w sali nr 10.
6. Katechezy Zwiastowania odbywają się w poniedziałki i czwartki
o 19:15 w dolnym kościele.
7. Wszystkich przeżywających kryzys małżeński zapraszamy na spotkanie
w poniedziałek, 14 marca. W planie Msza święta o 18:30, a następnie
spotkanie w starej plebani.
8. Kościelna Służba Semper Fidelis zaprasza mężczyzn na spotkanie
w poniedziałek, 14 marca o 17:00 w domu parafialnym.
9. Seniorów zapraszamy do cotygodniowej gimnastyki, we wtorek godz.
10.00, w domu parafialnym, w sali nr 10. Opłata za miesiąc, czyli za
4 spotkania to 20 zł.
10. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na modlitwę uwielbienia
18/03/2022 Piątek
w najbliższy wtorek o 19:15 w dolnym kościele.
1. + Marta, Otton, Julian
11. Spotkanie Klubu Seniora odbywają się w środę o 9:00 w sali nr 5
2. + Józef Mróz w 18 rocz. śmierci i Agnieszka
w domu parafialnym.
oraz rodzice z obojga stron i bracia Edward,
12. Rozpoczęliśmy przygotowania do Triduum Paschalnego. Zapraszamy
Jan, Henryk, Eugeniusz
wszystkich śpiewających i grających na spotkanie Diakonii Muzycznej
3. + Piotr Skwierawski
Św. Mikołaja:
4. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
• 19 marca, godz. 17:00
1. + Józef Gewartowski, Józef Węgrzynowski
oraz zmarli z rodziny
• 27 marca, 16:30 + śpiewanie podczas Mszy świętej o 18:30
2. + Rodzice Zofia i Tadeusz, Bernadeta i
• 2 kwietnia, godz. 17:00
Stanisław oraz zmarli z rodziny Stankiewicz
• 9 lub 10 kwietnia próba połączona z orkiestrą
3. + Rodzice Anna i Zygmunt oraz zmarli z
13. Zachęcamy do nabywania w zakrystii nowego numeru „Gościa
rodziny
Niedzielnego” oraz nowego wydania „Gość Extra” poświęconego
19/03/2022 Sobota
w całości postaci o. Pio.
1. W intencji pracowników leśnych i ich rodzin o 14. Remontujemy sale nr 12, kolejną salę w domu parafialnym, zmieniając
potrzebne łaski i Bożą opiekę za przyczyną św.
podłogę i malując ją . „Bóg zapłać” za dzisiejsza kolektę przeznaczoną
Józefa
na ten cel.
2. + Zbigniew Walaszek
15. Kwesta na rzecz pomocy misjonarzom w ramach ogólnopolskiej akcji
3. + Helena
misyjnej odbywa się dzisiaj po każdej Mszy Świętej.
4. + Janina Dolecka w 1 rocz. śmierci oraz
rodzice, bracia Stanisław i Jan, zmarli z rodziny
W minionych dniach zmarli:
5. + Krzysztof Kuraś - gregoriańska
Bożena Nierzwicka, lat 68; Jadwiga Kazubowska, lat 88;
+ Feliks w 31 rocz. śmierci oraz Mirosław i
Henryka Wójcik, lat 93; Maria Stankiewicz, lat 85.
Franciszek

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
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