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II  NIEDZIELA   ZWYKŁA

Pierwsze czytanie Iz 49, 3. 5-6

Psalm Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

Drugie czytanie: 1 Kor 1,1-3

Ewangelia J 1, 29-34

... powołani do świętości wespół ze wszystkimi 

Kto jest  powołany do świętości?  W dzisiejszym liście św.  Paweł  mówi,  że  ci,
którzy „na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego”.  Innymi słowy  są to ci,
którzy żyją z Jezusem w relacji wiary i miłości – w relacji  tak intensywnej, że zmienia
ona życie człowieka  do tego stopnia, że czyni  je „święte”.  Chrześcijanie,  uczniowie
Chrystusa, stają się „inni” - odróżniają się od pozostałych ludzi (wierzących inaczej i
niewierzących), ukazując tę różnicę w sposobie swego życia. Chrześcijanie to „święci
grzesznicy”, którzy są w świecie świadkami miłosierdzia Bożego.  

Może  się  wydawać,  że  powyższy  wstęp  jest  tylko  teorią,  niemożliwą  do
przełożenia na praktykę w dzisiejszym świecie, dotkniętym chyba wszelkimi możliwymi
kryzysami. Tymczasem Ojciec św. Franciszek w adhortacji „O powołaniu do świętości
w  świecie  współczesnym”  mówi,  że  świętość  jest  jedyną  drogą  Kościoła,  a  do
podążania  tą  drogą  niezbędne jest  nasze  zaangażowanie.  Gdy człowiek  podejmie
aktywną współpracę z łaską Bożą,  może dokonać rzeczy po ludzku niemożliwych!  

Papież  mówiąc  o  powołaniu  do  świętości  wskazuje  na  konkretną  drogę  jej
realizacji.  Tą  drogą  są  Chrystusowe błogosławieństwa  (Mt 5,3-12).  Dla  Franciszka
„szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem „święty”. Jest to bowiem człowiek
wierny Bogu, żyjący Jego słowem i dający siebie w darze drugiemu człowiekowi. Być
człowiekiem  świętym  –  błogosławionym  –  to  przede  wszystkim  iść  pod  prąd
współczesnej mentalności, która próbuje zatopić człowieka w przestrzeni doczesności.
Chrystusowe  błogosławieństwa  winny  stanowić  regułę  życia  każdego  wierzącego.
Papież zastanawia się1: „Jak można stać się dobrym chrześcijaninem?” – odpowiedź
jest  prosta:  trzeba,  aby  każdy  na  swój  sposób  czynił  to,  co  mówi  Jezus  głosząc
błogosławieństwa.(…)  Bycie ubogim w sercu, to właśnie jest  świętość.  Reagować z
pokorną łagodnością – na tym polega świętość. Umiejętność płakania z innymi, to jest
świętość. Głodne  i spragnione  poszukiwanie  sprawiedliwości  jest świętością.
Zachowywanie  serca w czystości  od wszystkiego,  co plami  miłość,  jest  świętością.
Rozsiewanie  pokoju  wokół  nas  jest  świętością.  Akceptowanie  codziennie  drogi
Ewangelii, pomimo że przynosi nam ona problemy, to jest świętość”.

„Prośmy,  aby  Duch  Święty  napełnił  nas  mocnym  pragnieniem  bycia  świętymi  dla
większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze”2

1. Ojciec Św. Franciszek , O powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Adhortacja Apostolska, Watykan 2018.
2. Tamże
3. Kiciński J., CMF, Świętość w ujęciu papieża Franciszka, Kultura-Media-Teologia 2020 nr 40, Wyd. UKSW, Warszawa.
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1. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 8.00- 9.00, o godz. 15.00
Msza św. w intencji Apostolstwa Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci.

2.   We wtorek Msza św. o godz. 15.00 w intencjach misyjnych i Koła Misyjnego.

3. We wtorek po Mszy św. o godz. 15.00  Wspólnota Miłosierdzia Bożego zaprasza wszystkich
chętnych na godz. 15.40 do salki na plebanii na kolejny film religijny.

4. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej  Nieustającej Pomocy po Mszy św.
o godz. 7.30 i 15.00.

5. W czwartek o godz. 8.00- 9.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa dziękczynna
za dar Intronizacji  z prośbą o jej dobre owoce.

6. W piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00 za śp. Ks. Kazimierza Południaka.

7. W piątek po Mszy św. o godz.  15.00 Godzinki do Miłosierdzia Bożego i  Koronka przy
wystawionym Najświętszym Sakramencie. 

8. W sobotę przeżywamy Dzień Babci a w niedzielę Dzień Dziadka. W Ich intencji będziemy
szczególnie  modlić  się  w  sobotę  i  niedzielę.  Wszystkim  drogim  Babciom  i  Dziadkom
życzymy samych radości, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na jak najdłuższe lata życia.

9. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu według następującego porządku: 
-w  poniedziałek  16  stycznia:  ul.  Wiosny  Ludów (  numery  parzyste)  i  ul.  Batalionów
Chłopskich;
-we wtorek 17 stycznia : ul. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Nocznickiego i ul.
Skośna;
-w środę 18 stycznia: ul. Stoczniowców i ul. Okrętowa;
-w czwartek 19 stycznia: ul. Czapskiego i ul. Ruchu Oporu;
-w piątek 20 stycznia: ul. Mokwy, ul. Szczeblewskiego, ul. Suchanka i ul. Hallera;
-w sobotę 21 stycznia: ul. Herberta 4 i ul. Bałtycka. 

Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 a w sobotę o godz. 15.00. 

10. Biuro parafialne w okresie kolędy  czynne będzie w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w  godz.  9.00  –  10.00,  a  w  sprawach  pilnych  prosimy  kontaktować  się  także  po
popołudniowej Mszy św. 

11.W okresie kolędy przez cały miesiąc styczeń Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz.
15.00 z wyjątkiem sobót i niedziel  kiedy Msze św. wieczorne będą o godz. 18.00. 

12.W minioną niedzielę zebraliśmy do puszek na Gdańskie Seminarium Duchowne 1019,42 zł.
Za wszelkie ofiary składamy „Bóg zapłać”!

13.W następną niedzielę  „taca  inwestycyjna”  przeznaczona będzie  na   remont  plebanii.  Za
zrozumienie i wszelkie ofiary już dziś składamy Bóg zapłać!

14. Zapraszamy do czytania  prasy  katolickiej  - Gościa  Niedzielnego, Niedzieli, oraz  naszej
parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.

15.W  minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka: śp. Urszula Strzelecka l. 85
z ul. Powstania Wielkopolskiego. Ją i wszystkich naszych zmarłych polećmy Miłosierdziu
Bożemu. Wieczny odpoczynek …

16. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. 
                                                                             
  Szczęść Boże!



CARLO  ACUTIS - student, informatyk, Sługa Boży
Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie (Wielka Brytania), jako syn  włoskich 
emigrantów Andrei i Antonii Salzano przebywających w London City w związku z pracą zawodową. 
Carlo został ochrzczony 18 maja 1991 w Kościele „Our Lady of Dolours” w Londynie. We wrześniu 
1991 roku rodzina Salzano wróciła do Mediolanu. Kiedy Carlo skończył 4 lata, rodzice zapisali go do 
przedszkola, a następnie do szkoły podstawowej prowadzonej przez Siostry pod wezwaniem Świętej 
Marceliny znajdującej się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. W 1998 roku Carlo przystąpił do 
Sakramentu Wczesnej Komunii Świętej, dzięki specjalnemu pozwoleniu Jego kierownika duchowego- 
Arcybiskupa Pasquale Macchi. Uroczystość odbyła się w klasztorze Sióstr Klauzurowych Romitek z 
Zakonu Sant’Ambrogio ad Nemus w Bernaga di Perego (Lecco). W 2003 roku w kościele Santa Maria 
Segreta, Carlo przystąpił do Sakramentu bierzmowania, którego udzielił mu prałat Luigi Testore- były 
Sekretarz kardynała Carlo Marii Martiniego i proboszcz parafii San Marco w Mediolanie. 
W wieku czternastu lat, Carlo rozpoczął naukę w Liceum Klasycznym przy Instytucie Leona XIII w 
Mediolanie, prowadzonym przez Ojców Jezuitów, gdzie w pełni rozwinął swoją osobowość.

Wraz ze studentami informatyki uczestniczył w tworzeniu strony internetowej mediolańskiej parafii 
Santa Maria Segreta. Pomimo że nauka w liceum była niezwykle absorbująca, z własnej inicjatywy 
postanowił poświęcić część wolnego czasu na przygotowywanie młodzieży do bierzmowania, 
nauczając katechizmu w parafii Santa Maria Segreta.
W tym samym roku zaprojektował nową stronę internetową poświęconą wolontariatowi 
prowadzonemu przez Instytut Leona XIII oraz promował i koordynował tworzenie spotu dla licznych 
inicjatyw w ramach tego przedsięwzięcia, o zasięgu ogólnokrajowym. Był również autorem strony 
internetowej Papieskiej Akademii Cultorum Martyrum.

Carlo uzyskał wiele dyplomów uznania oraz certyfikatów poświadczających posiadane przez Niego 
umiejętności w zakresie obsługi komputera. Miał też liczne zainteresowania – grę na saksofonie, sport, 
filmy, podróże czy programowanie.  Carlo uwielbiał spędzać wakacje w domu rodzinnym w Asyżu. 
Tutaj, oprócz zabawy z przyjaciółmi nauczył się poznawać Świętego Franciszka. To od Niego nauczył 
się szacunku dla wszelkiego Stworzenia i oddania najbiedniejszym. Również przykład Świętego 
Serafina i Świętego Antoniego z Padwy w spełnianiu aktów miłosierdzia wobec ubogich był dla Sługi 
Bożego Carla wezwaniem do kontynuowania tego działa.  W ten sposób zaangażował się w działalność
charytatywną na rzecz potrzebujących, bezdomnych i imigrantów, których wspierał również finansowo,
przeznaczając na ten cel pieniądze zaoszczędzone z otrzymywanej tygodniówki. 

Trzonem duchowości Carla było codzienne spotkanie z Panem w Eucharystii. Często powtarzał: 
„Eucharystia jest moją drogą do nieba!”. Zdanie to jest syntezą Jego duchowości i całego życia 
spędzonego w przyjaźni z Bogiem. 

W 2002 roku rozpoczął katalog "cudów eucharystycznych"  i stworzył poświęconą mu stronę 
internetową. Obszerny katalog, opatrzony zdjęciami i bogatymi opisami, ukończył w 2005 roku.W 
październiku 2006 roku Carlo zachorował – początkowo myślano, że nastolatek choruje na grypę, 
jednak okazało się, że to ostra białaczka typu M3, najbardziej agresywna postać. 

Kilka dni przed przyjęciem do szpitala San Gerardo w Monzie, gdzie znajduje się specjalistyczny 
ośrodek leczenia białaczki, ofiarował swoje życie Bogu za papieża, za Kościół i za to, by po śmierci 
znalazł się w Niebie. Przed śmiercią poprosił rodziców o zabranie go na pielgrzymkę do miejsc 
wszystkich znanych cudów eucharystycznych na świecie, ale jego pogarszający się stan zdrowia 
uniemożliwił jakąkolwiek podróż. 
Leczący go lekarze opisywali, że Carlo spytany, jak bardzo cierpi, odpowiadał, że są ludzie, którzy 
cierpią o wiele bardziej od niego. Zmarł 16 października 2006 roku i zgodnie ze swoim życzeniem 
został pochowany w Asyżu, gdzie mieścił się jego dom rodzinny. 

W 2013 roku rozpoczęto proces beatyfikacyjny w archidiecezji mediolańskiej i ogłoszono Carlo Sługą 
Bożym. W 2018 roku papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Carlo.
 21 lutego 2020 roku zatwierdzono cud w Brazylii, przypisywany jego wstawiennictwu. Pół roku 
później ogłoszono go błogosławionym.   Bł. Carlo Acutis jest patronem internautów. 



I N T E N C J E   M S Z A L N E  15.01 – 22.01.2023 R.

Dzień Godz Intencja
Niedziela

15.01. 
  7.00 O Boże błog., dary Ducha św. dla Arkadiusza i 

Krzysztofa z rodzinami
  8.30 +Czesława (ona) Sekida
10.00 Suma – za Parafian
11.30 +Marianna Minikowska (greg.15)
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Stanisław(on) i +Helena Lubiescy

  
Poniedziałek

16.01

7.30 +Marianna Minikowska (greg.16)
15.00 W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej 

Śmierci
Wtorek

17.01
7.30 +Marianna Minikowska (greg.17)

15.00 W intencjach misyjnych i Koła Misyjnego
Środa
18.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.18)
15.00 +Alicja Kowalczyk – w miesiąc po śmierci

Czwartek
19.01.

  7.30 +Teresa i +Leon Feńscy
15.00 +Marianna Minikowska (greg.19)

Piątek
20.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.20)
15.00 +Ks. Kazimierz Południak – z okazji urodzin

Sobota
21.01.

  7.30 +Marianna Minikowska (greg.21)
18.00 ++dziadkowie

Niedziela
22.01. 

 7.00 +Marianna Minikowska (greg.22)
  8.30 +Zygmunt – 4 rocz. śmierci oraz ++rodzice z obojga

stron
10.00 Suma – za Parafian
11.30 +Jadwiga, Michał, +Bonifacy i +Henryk Brdys
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +Maria Kadzińska – w miesiąc po śmierci

Gazeta wydawana jest przez parafię Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie. 
Adres redakcji:  ul. Kopernika 75,  81-456 Gdynia Redłowo    tel. (58) 622 43 28
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