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VI  NIEDZIELA   ZWYKŁA

Pierwsze czytanie Syr 15, 15-20

Psalm Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10

Ewangelia Mt 5, 17-37

Prawdziwa mądrość.

 Miarą mądrości nie jest ilość posiadanych dyplomów czy certyfikatów - one co
najwyżej  są  świadectwem  zdobytej  wiedzy.  Mądrość  to  umiejętność  praktycznego
wykorzystywania posiadanej wiedzy i  doświadczenia.  W głębszym sensie  mądrość
oznacza zdolność do działania, zwiększającego nie tylko dobro własne, ale też dobro
ogólne.  Wymaga  ona  pewnych  predyspozycji  psychicznych,  duchowych  oraz
etycznych. Tak pokrótce jest definiowana mądrość. Jednak apostołowie w wypełnianiu
misji głoszenia Dobrej Nowiny rozumieli ten termin znacznie szerzej. 

Odwołując  się  do  pism  Starego  Testamentu,  zwłaszcza  do  ksiąg  tzw.
mądrościowych  (Hi,  Ps,  Prz,  Koh,  Pnp,  Mdr,  Syr)  uczniowie  głoszą,  że  Mądrość
pochodzi od Boga, jest Jego Słowem i Duchem (np. Jam wyszła z ust Najwyższego -
Syr 24, 3). Św. Paweł w dzisiejszym czytaniu wyraźnie akcentuje, że głosi mądrość...
ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz
głosimy  tajemnicę  mądrości  Bożej,  mądrość  ukrytą,  tę,  którą  Bóg  przed  wiekami
przeznaczył  ku  chwale  naszej.  Mądrość  Boża  przeciwstawia  się  mądrości  czysto
ludzkiej,  ograniczonej do horyzontu doczesnego, do ludzkich kryteriów i dążeń. Św.
Jakub wskazuje  na  różnice  między mądrością  świata a  mądrością  Bożą:  Mądrość
natomiast,  która  pochodzi  od  Boga  jest  przede  wszystkim  nieskazitelnie  czysta,
przynosi  pokój,  jest  życzliwa  i  wyrozumiała,  uległa,  pełna  miłosierdzia  i  dobrych
owoców,  jest  bezstronna  i  bez  obłudy  (Jk  3,17).  Prawdziwa  mądrość  polega  na
wierności Bożej  woli  i  owocuje dobrymi czynami.  Jej  przejawem jest  wprowadzanie
nauki Jezusa w życie – musi ona być widoczna w sposobie życia. Św. Jakub mówi:
Jeśli  ktoś z was jest mądry i  rozsądny, niech tego dowiedzie  swoim nienagannym
postępowaniem, czynami pełnymi delikatności i mądrości (Jk 3,13). Ponadto mądrość
Boża jest darem Ducha Świętego, który pozwala dostrzegać Boga i widzieć wszystko
w Jego świetle, Jego oczami.  Dzięki temu człowiek ma spójną wizję świata i życia,
w którym wszystko ma swoje miejsce i czas. 

Na koniec cenna rada św. Jakuba:  Jeśli  zaś komuś z was brakuje mądrości,
niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją
otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym!  (Jk 1,5-6)  

Cytaty biblijne pochodzą  z : Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu . Najnowszy przekład 
z języków oryginalnych z komentarzem. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
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                          VI    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A   – 1  2     L U T E G O   2 0 2 3 R.

1. W niedzielę  19. lutego będziemy przeżywali  41-rocznicę erygowania naszej
parafii. W tym dniu będziemy dziękowali Panu Bogu za nasza wspólnotę, za
budowniczych  naszego  kościoła  i  prosili  dla  Nich  i  dla  całej  Parafii  o  Boże
błogosławieństwo, a dla zmarłych o radość nieba. 

2. Braci  ze  Wspólnoty  Mężczyzn  św.  Józefa  i  chętnych  Panów zapraszamy  we
wtorek na Mszę św. o godz. 18.00 a po Niej na spotkanie w salce na plebanii. 

3. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00.

4. W czwartek o godz. 16.30 modlitwa dziękczynna za dar Intronizacji z prośbą
o jej dobre owoce.

5. W  piątek  po  Mszy  św.  wieczornej  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu,
Godzinki o Bożym Miłosierdziu, koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja do
godz. 19.30.

6. Składamy  serdeczne  Bóg  zapłać  za  złożone  w  minioną  niedzielę  do  puszek
ofiary przeznaczone na ogrzewanie. Zebraliśmy 2393 zł.

7. W następną niedzielę taca inwestycyjna przeznaczona będzie na remont plebanii.
8. Przypominamy,  że  schola  liturgiczna  „Epifania”  zaprasza  wszystkich,  którzy

chcieliby  włączyć  się  w  śpiew  w  scholi,  by  jak  najpiękniej  uczestniczyć
w Triduum Paschalnym. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty
o godz.  18.00  w  salce  w  dolnej  kondygnacji  kościoła.  Więcej  informacji
u członków scholi lub u  ks. Proboszcza.

9. Organizujemy pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Włoch w terminie od 21-
28  kwietnia  br.  W  programie:  Neapol  z  nawiedzeniem  grobu  Ks.  Dolindo,
Pompeje, Sorento, Capri, San Giovanni Rotondo (św. o. Pio), Monte Sant Angelo
(sanktuarium  św.  Michała  Archanioła).  Koszt  1240  Euro  +  bilet  lotniczy.
Program jest wywieszony w gablotce, na stronie internetowej parafii a także jest
zamieszczony w dzisiejszym numerze Miłosierdzia. Zapisy do końca miesiąca
lutego u ks. Proboszcza.

10. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej - Gościa Niedzielnego i Niedzieli
      oraz  naszej  parafialnej gazetki Miłosierdzie. Prasę można nabyć przy wyjściu
      z kościoła.
11.W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka Krystyna Krahel 
      l. 86  z ul. Powstania Wielkopolskiego. Ją i wszystkich naszych zmarłych
      polećmy  Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …
12. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. 
                                                          
                                                                       Szczęść Boże!



POŁUDNIOWE WŁOCHY 21 – 28 KWIECIEŃ 2023
PARAFIA CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO GDYNIA

OPIEKA DUCHOWA KS. PROBOSZCZ WIESŁAW PHILIPP

dzień I
21.04.2023
piątek

Gdańsk- Neapol
Godz. 11:35 zbiórka na lotnisku w Gdańsku, odprawa biletowo 
-bagażowa. Godz. 13:35 wylot linią Ryanair do Neapolu. 
Przylot godz. 16:10, transfer do hotelu w okolicy Neapolu, 
zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

dzień II
22.04.2023
sobota

Pompeje- Neapol
Po śniadaniu udamy się do Neapolu, gdzie nawiedzimy Kościół 
Matki Bożej z Lourdes i Św. Józefa z grobem Ojca Dolindo. 
Następnie krótki objazd miasta, które z powodów 
historycznych, artystycznych i politycznych od czasów 
średniowiecza uważane jest za jeden z najważniejszych 
ośrodków kulturalnych Europy, z  pałacem Królewskim, Castel 
dell`Uovo, Teatrem San Carlo, Galerią Umberto I, Via Orazio i 
wzgórzem Posillipo.
Wizytę w Pompejach zaczniemy od nawiedzenia Bazyliki 
Matki Bożej Różańcowej, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej 
Pompejańskiej, a następnie zwiedzimy wykopaliska 
starożytnego miasta Pompeje. Powrót do hotelu, kolacja i 
nocleg.

dzień III
23.04.2023
niedziela

Capri- Anacapri
Śniadanie. Dzisiaj popłyniemy z portu w Sorrento lub z 
Neapolu wodolotem na Capri, jedną z najbardziej 
malowniczych wysp na świecie, miejsca spotkań i wypoczynku 
światowej „śmietanki towarzyskiej”. Najciekawsze miejsca 
wyspy do zobaczenia: Piazza Umberto I (słynna piazzetta di 
Capri), ogrody Augusta, willa Tyberiusza, np. Villa Jovis, 
Anacapri- Piazza Vittoria, villa San Michele, a jeżeli pogoda 
pozwoli, można popłynąć do słynnej Lazurowej Groty. Czas 
do dyspozycji własnej. Po południu powrót do Portu w Sorrento
lub Neapolu i przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.

dzień IV
24.04.2023
poniedziałek

Matera- San Giovanni Rotondo
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Matery, położonej 
na krawędzi głębokiego wąwozu. Historyczna część miasta, 
zwana Sassi, obejmuje unikatowe domostwa drążone w skale, z 
murowanymi jedynie fasadami. Te wielopoziomowe domy 
wykopane w zboczach parowu są jedną z najbardziej 
zaskakujących form architektonicznych Włoch. Materę i jej 
„sassi” rozsławił  Mel Gibson kręconym tutaj filmem „Pasja”.
Zwiedzanie miasta, Msza św. I przejazd do San Giovanni 
Rotondo. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.



dzień V
25.04.2023
wtorek

San Giovanni Rotondo- Monte Sant Angelo
SAN GIOVANNI ROTONDO to miasteczko rozsławione 
przez słynnego stygmatyka Ojca Pio, wyniesionego na ołtarze 
przez Jana Pawła II. W miasteczku znajduje się Bazylika i 
Klasztor, gdzie mieszkał Ojciec Pio oraz założony przez 
świętego szpital – Dom Ulgi w Cierpieniu. Zobaczymy także 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Grób Św. Ojca Pio. 
Popołudnie spędzimy w panoramicznym Monte Sant’Angelo, 
gdzie znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele 
katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. 
Tutaj w Grocie Św. Michała w V w. objawił się Michał 
Archanioł, który poświęcił to miejsce. Ku jego czci wzniesiono 
sanktuarium, jedyną świątynię nie poświęconą ludzką ręką… A 
do tego jest to miejsce trochę polskie, bo opiekunami sławnego 
sanktuarium są od wielu lat polscy Michalici. Powrót do hotelu 
w San Giovanni Rotondo.

dzień VI
26.04.2023
środa

San Giovanni Rotondo- okolice Neapolu
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu czas na modlitwę 
własną i Mszę św. Około godz. 13:00 wyjazd w stronę Neapolu.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w okolicach 
Neapolu.

dzień VII
27.04.2023
czwartek

Salerno- Vietri Sul Mare- Sorrento
Po śniadaniu pojedziemy do Salerno, gdzie nawiedzimy 
Katedrę Św. Mateusza i Grzegorza Wielkiego z relikwiami Św. 
Mateusza. Z Salerno  udamy się drogą lądową wzdłuż 
przepięknego krajobrazowo wybrzeża, do malowniczego 
miasteczka  Vietri sul Mare. Winnice, gaje oliwne i sady 
cytrynowe będą nam towarzyszyć w drodze do SORRENTO, 
słynnego na całym świecie uroczego miasteczka na Półwyspie 
Sorrentyńskim, które od 200 lat przyciąga obcokrajowców z 
całego świata. Bywali tu Ibsen, Wagner, Nietzsche, Maksym 
Gorki. Zatrzymamy się na Piazza Tasso, centralnym placu 
miasteczka i jednocześnie jego wizytówce. Czas wolny na 
samodzielne odkrywanie tej perełki południa Włoch, starego 
miasta z wąskimi uliczkami, sklepikami z lokalnymi 
produktami. Powrót do hotelu na kolacje i nocleg.

dzień VIII
28.04.2023

Mugnano del Cardinale- Gdańsk
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Mugnano 
del Cardinale, gdzie znajduje się sanktuarium św. Filomeny. 
Msza św., czas wolny i transfer na lotnisko. Wylot do Gdańska 
godz. 16:36. Przylot godz. 19:10.

 



                                        CENA: 1240 EURO + BILET LOTNICZY

ŚWIADCZENIA:

• Przelot  na trasie Gdańsk – Neapol – Gdańsk liniami Ryanair
• Przejazd autokarem włoskim wg programu
• Połączenie promowe na Capri 
• Noclegi w pokojach 2-osobowych  
• Opłatę klimatyczną,
• Śniadania 
• Obiadokolacje
• Opieka pilota na trasie pielgrzymki,
• Przewodnik miejscowi zgodnie z programem.
• Ubezpieczenie kosztów leczenia w Signal Iduna.

(Ubezpieczenie wlicza choroby przewlekłe, zachorowanie na Covid i ewentualną kwa-
rantannę na miejscu; wysokość ubezpieczenia:  KL 150.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
Koszty Ratownictwa 10.000 EUR, Kwarantanna 2.000 EUR, Transport do kraju za-
mieszkania – BEZ LIMITU).  

CENA NIE ZAWIERA:

• Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów,
• Biletów komunikacji miejskiej,
• Indywidualnego nagłośnienia,
• Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• Napojów do obiadokolacji.

UWAGI:

Msza św. codziennie –  miejsca sprawowania Mszy uzgodnione z Opiekunem Duchowym
• Zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów,
• Organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego,



I N T E N C J E   M S Z A L N E  12.02 – 19.02.2023 R.
Dzień Godz Intencja M K

Niedziela
12.02. 

  7.00 +Marian Minikowski (greg.30) P M
  8.30 +Stanisława (ona) Kriesel-Robak – 1 r. śm., +Stanisław 

(on); ++bracia: Józef i Zenon; ++rodzice z obojga stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące

M P

10.00 Suma za Parafian P M
11.30 +Janina, +Stanisław (on), +Kazimierz Asztemborscy; +Jan 

Rudziński i +Kazimierz Kowalczyk
M P

13.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i 
zdrowie dla Jerzego Jabłońskiego z okazji 85-urodzin

P M

18.00 +Alfred i +Gertruda Sałkowscy M P
Poniedziałek

13.02
7.30 Stefania Minikowska (greg.1)

18.00 O rychły triumf Niepokalanego Serca NMP
Wtorek

14.02
7.30 Stefania Minikowska (greg.2)

 7.30 O dar wybaczenia i pojednania w rodzinie
18.00 +Paweł Rzymski – w 44 rocz. śmierci

Środa
15.02.

  7.30 Stefania Minikowska (greg.3)
18.00 Zbiorowa: 1) O dar wybaczenia i pojednania w rodzinie; 2)

O Boże błog., zdrowie dary Ducha św. oraz opiekę MB dla
Alicji  z  okazji  4  urodzin;  3)  +Krystyna Paulus  -3  r.  śm.,
+mąż Antoni Paulus oraz ++rodzice z obojga stron. 

Czwartek
16.02.

  7.30 Stefania Minikowska (greg.4)
  7.30 +Urszula Strzelecka – w miesiąc po pogrzebie
18.00 +Krzysztof  Kruszyński

Piątek
17.02.

  7.30 +Bolesław, ++rodzice i ++rodzeństwo z obojga stron
  7.30 +Agata Kanabaj – w miesiąc po śmierci
18.00 Stefania Minikowska (greg.5)

Sobota
18.02.

  7.30 Stefania Minikowska (greg.6)
17.00 +Teresa Grochowalska
18.00 +Konstancja i +Konstanty

Niedziela
12.02. 

 7.00 Stefania Minikowska (greg.7)
  8.30 +Wanda, +Leon, +Agnieszka, +Walenty, +Bronisława (ona)

i +Piotr
10.00 Suma za Parafian
11.30 +Urszula Kowalska -34 rocz. śmierci 
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski, opiekę 

MB i zdrowie dla Agnieszki i Michała Marzec –w 23 
rocznice ślubu

Gazeta wydawana jest przez parafię Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie. 
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