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GDYNIA - CHYLONIA

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
CZYTANIA NA NIEDZIELĘ:
Dz 2,1-11; Rz 8,8-17;
J 14,15-16.23b-26.
Bracia: Ci, którzy według ciała
żyją, Bogu podobać się nie
mogą. Wy jednak nie żyjecie
według ciała, lecz według
Ducha, jeśli tylko Duch Boży
w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś
nie ma Ducha Chrystusowego,
ten do Niego nie należy. Skoro
zaś Chrystus w was mieszka,
ciało wprawdzie podlega
śmierci ze względu na skutki
grzechu, duch jednak ma życie
na skutek usprawiedliwienia.
A jeżeli mieszka w was Duch
Tego, który Jezusa wskrzesił
z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa Jezusa
z martwych, przywróci do życia
wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego
Ducha. Jesteśmy więc, bracia,
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy
żyć mieli według ciała. Bo jeżeli
będziecie żyli według ciała,
czeka was śmierć. Jeżeli zaś
przy pomocy ducha uśmiercać
będziecie popędy ciała,
będziecie żyli. Albowiem
wszyscy ci, których prowadzi
Duch Boży, są synami Bożymi.
Nie otrzymaliście przecież
ducha niewoli, by się znowu
pogrążyć w bojaźni, ale
otrzymaliście ducha przybrania
za synów, w którym możemy
wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch
wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i
dziedzicami: dziedzicami Boga,
a współdziedzicami Chrystusa,
skoro wspólnie z Nim cierpimy,
by też wspólnie mieć udział w
chwale. (Rz 8,8-17)

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
A HISTORIA WIEŻY BABEL
Zesłanie Ducha Świętego przypomina nam – jako antywydarzenie – historię
miasta i wieży Babel.
To ostatnie wydarzenie w Księdze Rodzaju (zob. Rdz 11) z serii tych, dla
których nie poszukujemy dokładnych ram czasu i miejsca, dzieją się one bowiem
wszędzie i zawsze — w każdym ludzkim pokoleniu i w każdym miejscu. Jest w tym
opowiadaniu zdanie, które warto precyzyjnie przetłumaczyć, by nie utracić jednego
z istotnych jego wymiarów. Chodzi o werset 4, który Biblia Tysiąclecia (wyd. III)
tłumaczy: „Rzekli: »Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek
będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie
rozproszyli po całej ziemi«”. Tekst oryginalny jest mocniejszy — nie mówi
o uczynieniu „znaku”, tylko o „uczynieniu (uczczeniu!) i m i e n i a”. Z wielkim
wyczuciem intencji autora przetłumaczył go św. Hieronim: et celebremus nomen
nostrum — „uczcimy, uświetnimy, uświęcimy, będziemy celebrować swoje imię”!
Ludźmi podejmującymi budowę wieży sięgającej nieba nie kieruje więc
pragnienie zachowania jedności („zbudujmy sobie znak, byśmy się nie
rozproszyli”), lecz ubrana w atrakcyjną ideologię pokusa b a ł w o c h w a l s t w a.
Chcą uczcić samych siebie, uczynić swoje imię nieśmiertelnym, siebie samych
celebrować. W ten sposób budują Babel, to znaczy Babilon (odwołań do Babilonu
jest tu mnóstwo: nazwa krainy, Szinear, to jedno z najdawniejszych imion
Mezopotamii, używane jeszcze w proroctwach Izajasza i Daniela; wznoszona wieża
konstrukcją przypomina babilońskie zigguraty itd.). Babilon w Piśmie Świętym jest
syntezą zła, drugim imieniem „prześladowcy” — nie tylko w Starym, ale także w
Nowym Testamencie: w Pierwszym Liście św. Piotra i w Apokalipsie św. Jana.
Widać, ku czemu prowadzi ostatecznie bałwochwalstwo i celebrowanie samego
siebie. Nie tylko do podziałów i rozproszenia ludzi, którzy początkowo zabrali się
do wspólnego przecież dzieła...
Celebrowanie samych siebie wcześniej czy później obraca się przeciw nam
samym, uderza w nas samych, staje się naszym prześladowcą, bierze nas w niewolę.
Stanowczo potrzebujemy Pięćdziesiątnicy — w y d a r z en i a odwrotnego do
tamtej metahistorii. Potrzebujemy Ducha Świętego, bez którego pomocy nie
potrafimy powiedzieć: „Panem jest Jezus” (por. 1 Kor 12, 3). Nie potrafimy
bowiem — bez Ducha Świętego — rozwalić ołtarza, na którym czcimy samych
siebie.
Abp Grzegorz Ryś

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO:

6 czerwca – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
8 czerwca – Wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Królowej
9 czerwca – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
11 czerwca – Wspomnienie obowiązkowe św. Barnaby, apostoła
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06/06/2022 Poniedziałek
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo dla mamy i całej
rodziny
2. + Syn Roman w 1 rocz. śmierci, Waleria, Marek
i Józef
3. + Edward i Hildegarda Katana
1. Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o
dalsze Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej
dla Ks. Cezarego w 30 rocz. święceń
2. + Ryszard, rodzice, ciocie, wujkowie
Gronalewscy oraz dziadkowie z obojga stron
3. + Jerzy Żydak - gregoriańska
07/06/2022 Wtorek
1. + Franciszek Derron w 40 rocz. śmierci
2. + Jerzy Żydak - gregoriańska
Pogrzeb: śp. Kamila Podoba, lat 42
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Barbary o
wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
2. + Władysława i Stanisław Karpluk
3. + Józef Zdunowski w 15 rocz. śmierci oraz
Irena Zdunowska
Szkoła Ewangelizacji Magnificat
08/06/2022 Środa
1. Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. urodzin
Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej na dalsze lata
2. + Rodzice z obojga stron, rodzeństwo
Krystyna, Władysław, szwagrowie Edmund i
Wiesław oraz Beata, Gerard i Bogumiła
3. + Jerzy Żydak - gregoriańska
Pogrzeb: śp. Roman Kanka, lat 61
1. Błagalna o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Doroty
2. + Edward
3. + Mąż Bronisław Hamrol w 8 rocz. śmierci
09/06/2022 Czwartek
1. + Józefa Skrzypczak w 10 rocz. śmierci
2. + Rodzice Teresa i Edwin Szczepkowscy
3. + Jerzy Żydak – gregoriańska
1. + Rodzice i teściowie, Monika i Jerzy w 5 rocz.
śmierci
2. + Waleria, Paweł, Jerzy, Jarosław
10/06/2022 Piątek

08:00

18:30

08:00

11:00
13:30
18:30

1. Błagalna o łaskę zdrowia dla Martynki
2. + Hildegarda, zmarli z rodzin Hojke i Miotke
3. + Jerzy Żydak - gregoriańska
1. + Ludwika Repeć, Irena Bisior i Joanna
Zambera oraz zmarli z róż różańcowych
rodziców modlących się za dzieci
2. + Córka Ewa, Jan, Józef, Danuta oraz babcie,
dziadkowie i szwagrowie z obojga stron
3. + Maria Szmidt w 3 rocz. śmierci oraz Ginter
Szmidt i rodzice z obojga stron
11/06/2022 Sobota
1. Dziękczynno-błagalna Róż Różańcowych
Rodziców, z prośbą za dzieci i rodziców oraz o
życie wieczne dla zmarłych
2. + Sławomira Borchmann w 42 rocz. urodzin
3. + Mąż Piotr w 14 rocz. śmierci oraz rodzice z
obojga stron i zmarli z rodziny
4. + Patryk w 13 rocz. śmierci oraz rodzice
Urszula i Antoni
5. + Rodzice Jadwiga i Mieczysław, siostra Alicja
oraz dziadkowie z obojga stron
6. + Jerzy Żydak - gregoriańska
Pierwsza Komunia Święta
Ślub: Sylwia i Ajana
+ Barbara Wójcik w 2 rocz. śmierci
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12/06/2022 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
1. + Córka Grażyna i mąż Józef, Grażyna i Kazimierz
08:00
2. + Czesław Wolniak, zmarli z rodziny z obojga stron
W intencji parafii
10:00
+ Antoni Jasiński
11:30
1. W intencji nowoochrzczonych
13:00
2. + Jerzy Żydak - gregoriańska
+ Jarosław Kubaszewski w 5 rocz. śmierci
18:30
17:00DK + Zmarli z rodziny Hendzelewskich i Suchińskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
odprawiamy od poniedziałku do soboty na zakończenie adoracji
o 18:10 w dolnym kościele, a w niedzielę wraz z Koronką o 9:30.
2. Wspólnota Dzieje 2 wznowiła ewangelizację „od drzwi do drzwi”.
W najbliższe wtorki, wieczorem ewangelizatorzy odwiedzą
mieszkańców domu przy ul. Lubawskiej 1 i 3. Serdecznie prosimy
o życzliwe przyjęcie ewangelizatorów, którzy będą mieli zaświadczenie
podpisane przez proboszcza.
3. Szkoła Ewangelizacji Magnificat zaprasza na Eucharystię we wtorek
o 19:15 w dolnym kościele.
4. Rodziców i wychowawców zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą
Karasowską, psycholog na temat: „Nikt mnie nie lubi…” – jak wspierać
dziecko, które przeżywa trudności w relacjach rówieśnikami – we wtorek,
7 czerwca o 17:00 w sali nr 5 domu parafialnego. Wstęp wolny.
5. Msza Święta w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za
dzieci będzie w sobotę, 11 czerwca o 8:00. Po Mszy spotkanie w sali
nr 7.
6. Zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora w środę o 9:00 do sali nr 5.
Klub Seniora zaprasza również na koncert: Brylantowy Jubileusz
Sławy Przybylskiej. 11 czerwca 2022 o godz. 19:00 w Sali
Koncertowej Portu Gdynia. Bilety są dostępne w tańszej cenie, 60 zł,
dzięki dofinansowaniu projektu przez Gminę Miasta Gdynia. Bilety
można odbierać w środę o godz. 9:00 w czasie spotkania Klubu
Seniora.
7. Zapraszamy na festyn charytatywny „Dla Gosi” w niedzielę,
12 czerwca w godz. 11:00-14:00 przy naszym kościele. Zaplanowano
warsztaty artystyczne, taneczne i muzyczne gry i zabawy sportowe,
słodki poczęstunek, watę cukrową i popcorn. Główna atrakcją festynu
będzie Wielka Loteria Fantowa, z której dochód przeznaczony
zostanie na leczenie dziewczynki. Natomiast od godz. 14:00 w Parku
Kilońskim odbędzie się międzypokoleniowy festyn z koncertami
muzycznymi organizowany przez Radę Dzielnicy.
8. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda zaprasza na pieszą pielgrzymkę
z Oliwy do Matemblewa. Wyjście w sobotę, 11 czerwca o godz. 11:00
spod Archikatedry Oliwskiej. W Sanktuarium Matemblewskim
odbędzie się festyn, koncert oraz będzie sprawowana Eucharystia.
9. Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła NMP z ulicy
Świętojańskiej odbędzie się pod przewodnictwem Nuncjusza
Apostolskiego w niedzielę, 12 czerwca o godz. 13:00.
10. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje ośmiodniową pielgrzymkę
do Warszawy. W planie między innymi zwiedzanie stolicy,
Niepokalanowa, Żelazowej Woli oraz udział w rekonstrukcji Bitwy
Warszawskiej. Termin wyjazdu od 13 do 20 sierpnia. Szczegóły pod
numerem telefonu 504 37 36 77
11. Zachęcamy do kupna nowego numeru czasopisma biblijnego Galilea,
tym razem wiodącym tematem przypowieści Pana Jezusa oraz został
dołączony dodatek w języku ukraińskim. Koszt „Galilei” to 12 zł.
12. Bardzo dziękujemy za hojne kwesty. Tydzień temu na chorą Lenę
wolontariusze zebrali ok. 6,5 tys. zł, natomiast zbiórka z skarbonek
wielkopostnych wyniosła 11 tys. zł. Ofiary ze skarbonek
przeznaczamy na dwa wyjazdy wakacyjne: dzieci i młodzieży
z Placówki Wsparcia Dziennego naszego Stowarzyszenia Św. Mikołaja
oraz na wyjazd młodych w ramach projektu Postcresima.
13. Kwesta na Zupę Chylońską i inne działania Parafialnego Zespołu
Caritas odbywa się dzisiaj po każdej Mszy świętej.
W minionych dniach zmarli:
Teresa Zapolska, lat 63; Kamila Podoba, lat 42;
Tadeusz Świątkowski, lat 91, Roman Kanka, lat 61
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