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GDYNIA - CHYLONIA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA BIBLIJNA

CZYTANIA NA
NIEDZIELĘ:
Dz 5,27b-32.40b-41;
Ap 5,11-14; J 21,1-14.
Jezus ukazał się znowu nad
Morzem Tyberiadzkim. A ukazał
się w ten sposób: Byli razem
Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza
oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich:
”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli
mu: ”Idziemy i my z tobą”. (…)
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął
na brzeg sieć pełną wielkich ryb
w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.
A pomimo tak wielkiej ilości sieć
się nie rozerwała. Rzekł do nich
Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”.
Żaden z uczniów nie odważył się
zadać Mu pytania: ”Kto Ty
jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest
Pan. A Jezus przyszedł, wziął
chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał
się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał. A gdy spożyli
śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: „Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci?” Odpowiedział Mu:
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś
baranki moje”. I powtórnie
powiedział do niego: „Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham”. Rzekł do niego:
„Paś owce moje”. Powiedział mu
po raz trzeci: „Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz
trzeci powiedział: „Czy kochasz
Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że
Cię kocham”. Rzekł do niego
Jezus: „Paś owce moje.

JEST I NIE JEST
Maria Magdalena po śmierci Jezusa mogła spodziewać się wszystkiego, ale nie
tego, że Jezus nadal żyje.
Przy Jego grobie spotyka ogrodnika, widzi go na własne oczy, rozmawia z nim
i dopiero po chwili orientuje się, że to Jezus. Usiłuje Go zatrzymać, chce, żeby było jak
dawniej – ale „dawniej” już nie istnieje. Śmierć odmieniła Jezusa. Jednocześnie jest On
i nie jest, staje się widzialny i niewidzialny. I tak to, co wydawało się niemożliwe,
wewnętrznie sprzeczne – jednocześnie być i nie być w tym samym czasie i miejscu –
staje się możliwe.
Kleofas i drugi uczeń, przekonani, że ich nadzieje na wyzwolenie Izraela pod
wodzą Jezusa spaliły na panewce, uciekają z Jerozolimy. Wracają do siebie, ale w drodze
przed Emaus dołącza do nich jakiś podróżny. I jak to w podróży bywa, rozmawiają
o tym, o tamtym, więc i o nieszczęściu, jakie ostatnio ich spotkało. Podróżny, choć
niczym szczególnym się nie wyróżnia, okazuje się jednak człowiekiem rozmownym
i wykształconym, znającym dobrze Pisma i teologię. To ich zaskakuje, zaczynają się
więc zastanawiać, kim on jest. Jakimś dziwnym sposobem przypomina im Mistrza – no
ale On przecież nie żyje. Dopiero podczas posiłku, przy dzieleniu się chlebem,
„otworzyły się im oczy i rozpoznali Go. Lecz On stał się dla nich niewidzialny”.
Podobnie działo się na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego. Po śmierci Jezusa Piotr
z kilkoma innymi uczniami wrócili do Galilei, do zawodu, który wykonywali, zanim
spotkali Nauczyciela. Wypłynęli na nocny połów, ale szczęście im nie sprzyjało i wrócili
z niczym. Po tym, jak przybili do brzegu, zjawił się jakiś obcy człowiek i kazał im,
wbrew zasadom sztuki rybackiej, jeszcze raz zarzucić sieć. Ku swemu wielkiemu
zdumieniu wyciągnęli mnóstwo ryb. „Gdy wysiedli na brzeg – mówi Jan Ewangelista –
zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb” i przybysza
zachęcającego: „Chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać Go:
»Kim jesteś?«, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im;
podobnie uczynił z rybą”. Tym razem Jezus nie zniknął od razu, ale zaczął rozmowę
i trzy razy zadał Piotrowi to samo pytanie: „Czy kochasz Mnie?”. Piotr odpowiedział:
„»Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham«. Jezus rzekł: »Paś moje owce
(…) Pójdź za Mną!«”. I tak temu, który na dziedzińcu arcykapłana po trzykroć
stwierdził, że nie miał z Jezusem nic wspólnego, i rozpłakał się z bezradności wobec
przemocy zła, Jezus poleca: „A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci”.
Realizacja tego polecenia wciąż trwa i dotyczy zarówno owiec, jak i pasterzy na czele
z następcami Piotra.
O. Wacław Oszajca SJ

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:
2 maja – Wspomnienie obowiązkowe św. Atanazego, biskupa i doktora kościoła
3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
patronki Polski
4 maja – Wspomnienie obowiązkowe św. Floriana, męczennika
6 maja – Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
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02/05/2022 Poniedziałek
1. + Zygmunt Kosznik w dniu imienin, rodzice z
obojga stron oraz Jan Kwiatkowski
2. + Stefania Elwart - intencja od sąsiadów
Wejherowskiej 11-17
3. + Józef Pitala w 10 rocz. śmierci
1. + Mąż Łukasz Glembin w 5 rocz. śmierci oraz
zmarli z rodziny
2. + Rodzice chrzestni Alfons i Edyta, Rita i Jacek
3. + Jarosław Kijewski
03/05/2022 Wtorek
1. + Feliks, Henryk, Zofia, Dawid, Anna, Bazyli,
Jerzy, dziadkowie i rodzeństwo oraz zmarli z
rodziny Kortas i Kancyr
2. + Maria Skóra w 7 rocz. śmierci
+ Brunon, zmarli z rodzin Pachur, Plit, Witczak,
Fangrad, Stypułkowskich, Fijałkowskich oraz
Tomasz i Elżbieta
+ Zdzisław i teściowie
1. + Zofia Różek
2. + Mąż Wiktor Kunkel w 9 rocz. śmierci
+ Franciszek Dąbrowski i wnuk Łukasz
04/05/2022 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w intencji członkiń VII
Róży Żywego Różańca
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Julii
3. + Rodzice Aniela i Jan, rodzeństwo Maria i Jan,
zmarli z rodziny Dobke
Pogrzeb: śp. Krystyna Zabrocka, lat 88
1. + Alina, Jerzy, Cezary Tabor, Ewa i Krystyna
2. + Elżbieta Irczuk
3. + Ryszard Gronalewski - gregoriańska
05/05/2022 Czwartek
1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dar zdrowia dla Alicji z
okazji urodzin, a także dla Maćka, Hani i Janka
2. + Zmarłe członkinie II Róży Żywego Różańca
3. + Krystyna
4. + Ryszard Gronalewski - gregoriańska
1. + Rodzice Zofia i Antoni, siostra Bożena w 1
rocz. śmierci, brat Sylwester w 45 rocz. śmierci
oraz Jan i zmarli z rodziny
2. + Weronika Rybak w 85 rocz. śmierci oraz
dusze w czyśćcu
06/05/2022 Piątek
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1. + Krzysztof Antoniuk w rocz. śmierci
2. + Czesława Żyndę w 13 rocz. śmierci i
Sławomira Żyndę w 12 rocz. śmierci oraz za
rodziców z obojga stron.
3. + Ryszard Gronalewski - gregoriańska
Pogrzeb: śp. Stanisław Mazurek, lat 71
Pogrzeb: śp. Antoni Majewski, lat 83
1. Dziękczynno-błagalna w 40 rocz. ur. Marcina
2. + Stanisław Kamiński
3. + Maria i Feliks, Teresa, Rozalia, Maria
Wesserling oraz Albert i Marta Kaczor
07/05/2022 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna w intencji IV 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. + Stanisława Szymoniak - intencja od II Róży
Żywego Różańca
3. + Helena Wittbrodt
4. + Stanisław Gliński
5. + Ryszard Gronalewski - gregoriańska
+ Władysław w 25 rocz. śmierci oraz zmarli z
rodziny Bach

1

MAJA

2022 R.

08/05/2022 - IV Niedziela Wielkanocna
1. Dziękczynno-błagalna z okazji święceń kapłańskich ks.
Witolda prosząc o zdrowie i opiekę Matki Bożej i dary
Ducha Świętego
08:00
2. + Mąż Kazimierz oraz rodzice i rodzeństwo z obojga
stron
W intencji parafii
10:00
+ Córka Elżbieta w 10 rocz. śmierci oraz zięć Jan
11:30
13:00
W intencji nowoochrzczonych
+ Stanisław i Józefa Chojnaccy oraz rodzice z obojga
18:30
stron
17:00DK + Ryszard Gronalewski - gregoriańska

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Nabożeństwa majowe sprawujemy w następującym porządku:
w niedziele o 20:30 wraz z Apelem Jasnogórskim, a w pozostałe dni
o 18:00.
2. Uroczystość NMP Królowej Polski obchodzić będziemy w najbliższy
wtorek, 3 maja. Msze święte sprawować będziemy tego dnia
w porządku niedzielnym, nie będzie jedynie Eucharystii w dolnym
kościele. Transmisja Mszy świętej tego dnia o godz. 13:00.
3. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przystępujących do
Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w sobotę, 7 maja o 19:15
w kościele.
4. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Biblijną i rozpoczyna
Tydzień Biblijny. Zapraszamy na spotkanie biblijne w czwartek,
5 maja o godz. 19:15 w sali nr 5.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w najbliższym
tygodniu od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorku, od 8:40 do
18:15 w dolnym kościele.
6. W pierwszy czwartek miesiąca zachęcamy do modlitwy podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji powołanych do
kapłaństwa i życia konsekrowanego.
7. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Eucharystie o 8:00 lub
18:30. Spowiedź tego dnia od 7:30 do 8:15 i od 17:45 do 18:45.
8. Spotkanie dla członków Żywego Różańca odbędzie się w sobotę,
7 maja o 8:00.
9. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Klubu Seniora
w środę, 4 maja o godz. 9:00. Będziemy gościć p. Monikę, która
opowie nam o swojej pasji podróżowania po Gruzji.
10. Po dwuletniej przerwie odbędzie się 4 czerwca Spotkanie Młodych
w Lednicy. Zapraszamy szczególnie młodzież i studentów do
wspólnego wyjazdu. Koszt przejazdu i uczestnictwa wynosi 100 zł.
Zapisy i informacje u ks. Grzegorza do 23 maja.
11. Biuro Parafialne będzie czynne w tym tygodniu w następującym
porządku:
• w poniedziałek od 9:30 do 12:30
• w czwartek od 9:30 do 12:30 i od 16:00 do 17:30,
• w piątek od 9:30 do 12:30
12. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 22 maja
o 16:00.
13. Kwesta na wsparcie Zupy Chylońskiej i innych działań Parafialnego
Zespołu Caritas odbywa się dzisiaj przed kościołem.
W minionych dniach zmarli:
Aniela Kankowska, lat 86; Antoni Majewski, lat 83;
Wojciech Gościniak, lat 69; Stanisław Mazurek, lat 71
Biuro parafialne w dniach 02 - 06.05.2022:
Poniedziałek: 9:30-12:30
Wtorek: nieczynne; 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 (tylko w celu wezwań do umierających)
Konto: Bank Pekao 08 1240 5354 1111 0010 9124 3039
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