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GDYNIA - CHYLONIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
CZYTANIA NA NIEDZIELĘ:
Dz 5,12-16;
Ap 1,9-11a.12-13.17-19
J 20,19-31
Było to wieczorem owego
pierwszego dnia tygodnia.
Tam, gdzie przebywali uczniowie,
drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Jezus wszedł,
stanął pośrodku i rzekł do nich:
”Pokój wam!”.
A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich:
”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”.
Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: ”Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu,
zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do
niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego
w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku
i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie
rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż ją do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym”. Tomasz Mu
odpowiedział: ”Pan mój i Bóg
mój!”. (…)

RANY JEZUSA
Po tragicznym zakończeniu pięknej życiowej przygody uczniowie Jezusa
idą w rozsypkę. Kleofas z towarzyszem odchodzą z Jeruzalem, gdzie zamiast tryumfu musieli przełknąć klęskę, i z przypadkowo napotkanym podróżnym
dzielą się już tylko wspomnieniami. Mówią: „Spodziewaliśmy się, że On [Jezus]
właśnie miał wyzwolić Izraela”. Ale Jezus odszedł do przeszłości, a czas wrócił
w stare koleiny. Pozornie. Fakty potrzebowały właśnie czasu, żeby mogły
przemówić. „Czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze
i wyjaśniał nam Pisma?”. Mówiąc inaczej: czyż rozmawiając z tym podróżnym,
nie przeczuwaliśmy, że coś tu jest nie tak, jak się nam wydaje, że jest.
Podobne rozczarowanie Jezusem przeżył Tomasz. Opowiadanie
o powstaniu Jezusa z martwych skwitował: „Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na Jego
rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie
umieszczę swojej ręki w Jego boku”. On też potrzebował czasu, żeby z kolei
słowa znalazły potwierdzenie w faktach.
W Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień Chwalebnej Męki
i Śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa, papież mówił: „Kiedy człowiek
stosuje przemoc, nic już nie wie o Bogu, który jest Ojcem, ani o innych ludziach,
którzy są braćmi. Zapomina, po co jest na świecie, i posuwa się do popełniania
absurdalnych okrucieństw. Widzimy to w szaleństwie wojny, gdzie znów
krzyżuje się Chrystusa. Tak, Chrystus po raz kolejny jest przybijany do krzyża w
matkach, które opłakują niesprawiedliwą śmierć swoich mężów i dzieci.
Jest krzyżowany w uciekających przed bombami uchodźcach z dziećmi
na rękach. Jest krzyżowany w starcach pozostawionych samym sobie na śmierć,
w ludziach młodych pozbawionych przyszłości, w żołnierzach posyłanych,
by zabijali swoich braci. Chrystus jest w nich krzyżowany dzisiaj”. Natomiast
greckokatolicki kapelan wojskowy ks. Taras Pawlius dodaje: „W żołnierzach
pojawia się pragnienie zemsty. My, kapłani, musimy uświadamiać im, że muszą
umieć kochać wroga, bo zemsta prowadzi do jeszcze gorszych rzeczy”.
A pewien generał zapewnia, że idzie na wojnę nie żeby zabijać, gdyż – jak się
wyraził – „za moimi plecami” chronią się nasze żony, dzieci, cywile. I jeszcze
sekretarz generalny ad interim Światowej Rady Kościołów, ks. Iona Sauca: „nie
przestanę wypowiadać się przeciwko jakiejkolwiek agresji, inwazji czy wojnie;
nadal będę profetyczny i dołożę wszelkich starań, aby ŚRK była wierna swojej
misji, czyli utrzymywania otwartego stołu dialogu. Bo jeśli wykluczymy tych,
których nie lubimy lub z którymi się nie zgadzamy, z kim będziemy rozmawiać,
jak możemy zmierzać do pojednania oraz trwałego i sprawiedliwego pokoju?”.
o. Wacław Oszajca SJ
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25/04/2022 Poniedziałek
1. + Danuta Ostaszkiewicz w 1 rocz. śmierci
2. + Manuel Schmidt w 11 rocz. śmierci
3. + Stefania, Wiktor i Maria Radomscy oraz Józef
Szkodowski w 3 rocz. śmierci
1. + Sebastian, Zygmunt, Gertruda, Zdzisław, Ewa i
Teresa
2. + Alfons Komkowski, Stefania i Józef Dulak,
Władysław Gudzia
3. + Jarosław Kijewski - gregoriańska
26/04/2022 Wtorek
1. + Zmarli z rodziny Reknagel
2. + Leon Cendrowski
1. + Halina Bonar (Msza pogrzebowa. Pochówek
odbył się W Wielki Piątek)
2. + Ojciec Kazimierz Radtke w 2 rocz. śmierci
3. + Jarosław Kijewski - gregoriańska
27/04/2022 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Urszuli z prośbą
o Boże prowadzenie i dary Ducha świętego na
egzaminy maturalne
2. Błagalna o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jacka
Pogrzeb: śp. Ewa Dudka, lat 75
1. + Mąż Władysław w dniu urodzin oraz mama
Regina w 36 rocz. śmierci
2. + Maria Hoppe - intencja od VII Róży Żywego
Różańca
3. + Andrzej Richert w 1 rocz. śmierci
28/04/2022 Czwartek
1. + Helena Wittbrodt
2.
Ślub: Kinga i Marcin
1. + Marcin Nierzwicki, Antoni Kędelski, Maria
Nojman, Maria Hoppe, Jan Błażyński, Stanisław
Szymański, Anna Andrzejewska, Beata Szyszka,
Krzysztof Wasik, Leon Cendrowski, Irena
Wittbrodt, Henryk Wysocki, Renata Heinsius,
Władysław Beker, Edmund Ringwelski, Krystyna
Cieślik, Łucja Krause, Barbara Laskowska, Jadwiga
Topolska, Józef Połom, Agnieszka MurawskaKonkel, Jadwiga Deyk, Halina Bonar, Urszula
Głembin, Brunon Wolski, Henryk Waszak
2. + Bernadeta Kila w 1 rocz. śmierci oraz
Bronisław Kila
29/04/2022 Piątek
1. Błagalna o szczęśliwą operację, zdrowie duszy i
ciała dla Barbary oraz o dar zdrowia i potrzebne
łaski dla Heleny, synów i wnuków
2. Dziękczynno-błagalna w 55 rocz. ślubu Romana i
Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
Ślub: Agnieszka i Jan
1. Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ślubu Alicji i
Ryszarda Urbańskich
2. Dziękczynno-błagalna w 60 rocz. ślubu Heleny i
Jerzego z prośbą o dar zdrowia i Boże
błogosławieństwo
3. + Zofia i Józef Oczkowscy oraz Monika Kaleta
4. + Rodzice Hildegarda i Tadeusz Langowscy oraz
Jadwiga Rink
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;
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30/04/2022 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w 79 rocz. urodzin męża
Joachima z prośbą o Boże błogosławieństwo,
pomyślą operację i dar zdrowia
2. + Ignacy w 3 rocz. śmierci
08:00
3. + Piotr Jachimowicz
4. + Kazimiera i Jan Krause oraz Witold Pierzchalski
5. + Marianna Szałek i Józef Błażyński, Adam i Jan
Błażyńscy
Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
18:30
błogosławieństwo dla rodziny Horałów, a dla
zmarłych o życie wieczne
01/05/2022 - III Niedziela Wielkanocna
1. + Mąż Edmund w 4 rocz. śmierci oraz zmarli z
08:00
obojga stron
2. + Leokadia Lemke i Józef Merchel
10:00
W intencji parafii – za zdających egzaminy maturalne
+ Wiktoria w 20 rocz. śmierci oraz Bernard i Piotr
11:30
Michalak
1. + Mąż Zygmunt w 17 rocz. śmierci, mama Zofia w 4
rocz. śmierci, szwagierka Zofia w 19 rocz. śmierci
13:00
2. + Leonard Barański oraz zmarli z rodziny Hinc:
Leonard, Irena, Wanda, Helena i Stanisław
+ Stanisław i Marianna Wałachowscy oraz zmarli z
18:30
rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o dalsze w 80
17:00DK
rocz. urodzin Ewy Nikielskiej oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od poniedziałku
do soboty od 8:40 do 18:30 w dolnym kościele.
2. Młodzież i dorosłych zapraszamy na niedzielną Mszę świętą
w dolnym kościele o 17:00.
3. Nowennę do Matki Bożej Niestającej Pomocy sprawujemy w środę
o 8:00 i 18:30.
4. Zapraszamy maturzystów z rodzinami na modlitwę w intencji
zdających w tym roku egzaminy maturalne w niedzielę, 1 maja na
18:30.
5. Koncert Zespołu Muzyki Dawnej i Współczesnej Simultaneo
odbędzie się w naszym kościele dzisiaj, w niedzielę o 19:30. Wstęp
jest wolny.
6. Wszystkich przeżywających kryzys w małżeństwie zapraszamy na
spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w poniedziałek,
25 kwietnia. Można przyjść w parze, można też przyjść
w pojedynkę. W planie Msza święta o 18:30, a następnie spotkanie
w starej plebanii.
7. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek,
26 kwietnia o godz. 16:30 w sali nr 8 w domu parafialnym.
8. Dziękujemy wszystkim za finansowe wspieranie dzieła Zupy
Chylońskiej. Przygotowujemy ją obecnie dwa razy w tygodniu: w
środy – przygotowuje Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce i w
soboty – przygotowuje pięć grupek wolontariuszy Parafialnego
Zespołu Caritas. Jeśli ktoś chciałby się włączyć do ekipy
wolontariuszy, to prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
9. Kwesta na działalność Caritas Archidiecezji Gdańskiej odbywa się
dzisiaj po każdej Mszy świętej.
W minionych dniach zmarli:
Anna Andrzejewska, lat 81; Ewa Dudka, lat 75
Albin Miąskowski, lat 95; Zdzisław Balcerowiak, lat 80;
Henryk Waszak, lat 71
Adres: ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia;
kontakt: 58/663 44 14
e- mail: kancelaria@swmikolaj.org
Tel dyżurny: 516 368 194 (tylko w celu wezwań do umierających)
Konto: Bank PEKAO SA 08124053541111001091243039
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