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VII  NIEDZIELA   ZWYKŁA
Pierwsze czytanie Kpł 19, 1-2. 17-18

Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23

Ewangelia Mt 5, 38-48
                                                                                                                              
Będziesz miłował bliźniego swego...

 Dzisiejsza Liturgia Słowa zatrzymuje nas na najważniejszym (por. Mk 12,31),
a jednocześnie  najtrudniejszym do wypełnienia  przykazaniu.  W pierwszym czytaniu
Bóg przekazuje Mojżeszowi:  Bądźcie świętymi,  bo Ja jestem święty, a w Ewangelii
Jezus powtarza: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Interpretacja  obu  tych  wypowiedzi  jest  niemal  identyczna:  drogą  do  osiągnięcia
świętości (doskonałości) jest postawa miłości wobec bliźnich, na wzór miłości Bożej –
źródła  miłości.  Zatem  świadectwem  autentycznego  przeżywania  miłości  Boga  jest
miłość człowieka do siebie i do bliźniego. 

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miarą miłości bliźniego jest miłowanie
siebie.  Miłość do siebie samego to akceptacja swojego życia,  to traktowanie siebie
z życzliwością,  cierpliwością  i  miłosierdziem.  Zakłada  ona  bezwarunkowe  przyjęcie
życia jako daru Boga. Nie może ona łączyć się ze stawianiem sobie roszczeń typu:
„pokocham swoje życie, jeżeli...” . Miłość, która stawia warunki, przestaje być miłością,
przechodzi w jedną z form manipulacji. Człowiek może manipulować nie tylko innymi,
ale  także własnym życiem.  Przykazanie miłości  mówi  nam:  „zrób dla  siebie  to,  co
chcesz zrobić dla innych”. Kochając siebie będziemy bowiem w stanie także kochać
innych; będziemy dla nich mocnym oparciem; będziemy w stanie rozwiązywać rodzące
się  konflikty  i  nieporozumienia.  Człowiekowi,  który  nie  kocha  swojego  trudno  jest
traktować bliźniego z serdecznością.

Przykazanie  miłości  kładzie  też  akcent  na  równowagę  pomiędzy  miłością  do
samego siebie a miłością do bliźniego. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na
postawę  tzw.  pseudo-szlachetności.  Źle  rozumiana  szlachetność,  która  każe
poświęcać się innym - wbrew szczerym potrzebom własnego serca - ma w sobie wiele
dwuznaczności. Za nią może się skrywać chęć zasłużenia na zainteresowanie i miłość.
W takim przypadku jeżeli pomimo poświęcenia i ofiary nie otrzymuje się spodziewanej
gratyfikacji, pojawić się może postawa pełna pretensji i żalu. Pretensje są hamowane
do czasu, aż wybuchną silnymi emocjami. Wtedy, podobnie jak to zdarzyło się synowi
pierworodnemu  (z  przypowieści  o  synu  marnotrawnym)  wyrzucamy  z  siebie  cały
nagromadzony  żal,  a  nierzadko  potępienie  innych  lub  siebie.  Takie  postępowanie
szkodzi przede wszystkim samemu sobie i warto o tym pamiętać.

Bibliografia:
Będziesz miłował siebie samego, http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-109.htm



Życie konsekrowane

2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół Katolicki obchodzi Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1997 r. 
Konsekracja (łac.  consecratio) znaczy poświęcenie. Osoby konsekrowane to te, które
w sposób szczególny trwają przy Bogu, idąc przez życie śladami Chrystusa. W ten
sposób wzmacniają duchowo Kościół. Życie  konsekrowane wiąże się  ze złożeniem
ślubów czystości oraz najczęściej również ubóstwa i posłuszeństwa, choć zależy to od
wyboru formy. W Kościele można wyróżnić następujące formy życia konsekrowanego: 

• Wspólnotowe: 
• zakony i zgromadzenia zakonne; 
• stowarzyszenia życia apostolskiego; 
• instytuty świeckie.

• Indywidualne: 
• dziewice konsekrowane; 
• wdowy konsekrowane; 
• pustelnicy.

W Polsce  żyje  ok.  30300  osób konsekrowanych.  Największą grupę  stanowią
siostry zakonne (ok.16300) żyjące w 105 zgromadzeniach czynnych, nastawionych na
współdziałanie  z Kościołem w pracy apostolskiej.  Według danych z ub. roku siostry
prowadziły m. in.  ok.  370 przedszkoli,  ok.  100 szkół,  33 ośrodki  wychowawcze,  72
domy  dziecka,  112  domów  pomocy  społecznej,  ponad  30  zakładów  opiekuńczo-
leczniczych, 28 domów opieki, 10 domów dla matek z małymi dziećmi, 25 stołówek dla
biednych i 95 punktów wydawania żywności. 

W  83  klasztorach  kontemplacyjnych  (zakonach  klauzurowych)  żyje  ok.1250
mniszek. Skupiają one całe swoje życie i działanie wokół kontemplacji Boga. Trwają
w samotności  i  milczeniu,  łącząc  życie  wewnętrzne z  pracą,  z  rozważaniem słowa
Bożego, sprawowaniem liturgii i modlitwą. 

Męskie  instytuty  życia  konsekrowanego  liczą  ok.  11000  zakonników  -  w  59
zakonach i zgromadzeniach, z których najliczniejsze to franciszkanie (1213), salezjanie
(1005), franciszkanie konwentualni (900), pallotyni (570), jezuici (556), kapucyni (536),
misjonarze  oblaci  (452),  dominikanie  (450),  werbiści  (445)  oraz  paulini  (421).
Zakonnicy  prowadzą  m.  in.  708  parafii  i  174  sanktuaria,  są  duszpasterzami,
egzorcystami, kapelanami w szpitalach, katechetami, wykładowcami wyższych uczelni,
administratorami ośrodków pomocy. Obecnie w Polsce działa tylko jeden zakon męski
kontemplacyjny – zakon kamedułów (z dwoma klasztorami). 

W  połowie  XX  w.  powstała  nowa  forma  życia  konsekrowanego:  instytuty
świeckie.  Ich  członkowie  praktykują  rady  ewangeliczne  bez  trwałej  formy  życia
wspólnego i bez zewnętrznych oznak swojego powołania. W roku 2021 były w Polsce
32 instytuty, w których po ślubach wieczystych było 865 osób. 

W Kościele działają też stowarzyszenia życia apostolskiego – męskie i żeńskie.
Od zakonów różnią się brakiem ślubów, a od instytutów świeckich – prowadzeniem
życia we wspólnocie. Głównym powodem istnienia tej grupy jest cel apostolski.
Trzeba też odnotować, że coraz więcej osób interesuje się indywidualnymi formami
życia  konsekrowanego.  W Polsce  żyje  obecnie  365  dziewic  konsekrowanych,  373
wdowy, 1 wdowiec, 1 pustelnik i 8 pustelnic. 

Opracowano na podst. Gość Niedzielny nr 5/2023 
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1. W dniu  dzisiejszym  (19.  lutego) przeżywamy  41-rocznicę  erygowania  naszej  parafii.
Pragniemy dziękować Panu Bogu za naszą wspólnotę, za budowniczych naszego kościoła
i prosić dla Nich i dla całej Parafii o Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o radość nieba. 

2. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, o godz. 18.00 Msza
św. w intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci  a po Niej spotkanie w salce na
plebanii. 

3. We wtorek o godz. 18.00 Msza  św. w intencjach misji i Koła Misyjnego a po Niej spotkanie
w salce na plebanii.

4. Od  środy  rozpoczynamy  Okres  Wielkiego  Postu.  Msze  św.  w  Środę  Popielcową
z obrzędem posypania głów popiołem zostaną odprawione według następującego porządku:
o godz. 7.00, 9.00 a po południu o godz.17.00 dla dzieci, o godz. 18.00 i 19.00 (z udziałem
młodzieży). Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły. 

5. We wszystkie dni Wielkiego Postu (z wyjątkiem niedziel) od Środy Popielcowej począwszy
zapraszamy także na Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie o godz. 15.00 do kościoła.

6. W niedziele nabożeństwo  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz.  17.15.  Kazania
będzie głosił Ks. kan. dr Tomasz Czapiewski, z parafii św. Józefa w Gdyni Leszczynkach.
Serdecznie zapraszamy. 

7. W czwartek po koronce wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.00 Msza św.
dziękczynna za Intronizację NSPJ w Ojczyźnie i na świecie oraz o świętość kapłanów. 

8. Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątek o godz. 8.00 i 18.30 a dla dzieci o  
godz.16.30.

9. Członków Żywego Różańca Św. zapraszamy w sobotę  o godz. 7.00 na modlitwę różańcową
i wymianę tajemnic, a o godz. 7.30 na Mszę św. w intencji  tej  wspólnoty. Osoby, które
chciałyby włączyć się w codzienne odmawianie różańca również gorąco zapraszamy. Po
Mszy św. krótkie obowiązkowe spotkanie Zelatorów w salce na plebanii. 

10. Już dziś zapraszamy także wszystkich do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych, które
będziemy przeżywali  w naszej  parafii  w piątym tygodniu  Wielkiego  Postu,   od 26 -30
marca   tj.  od  niedzieli  do  czwartku  włącznie.  Poprowadzi  je  Dominikanin  O.  Tomasz
Nowak OP.

 

11.Informujemy,  że  w  minioną  niedzielę  zebraliśmy   na  pomoc  ofiarom  trzęsienia  ziemi
w Turcji i Syrii 3725 zł.  Bóg zapłać!

12.Składamy  serdeczne  podziękowanie  za  ofiary  złożone  dzisiaj  na  tacę  inwestycyjną
przeznaczone na remont plebanii.

13.Przypominamy,  że  schola  liturgiczna  „Epifania”  zaprasza  wszystkich,  którzy  chcieliby
włączyć się w śpiew w scholi,  by jak najpiękniej   uczestniczyć w Triduum Paschalnym.
Spotkania  odbywają  się  raz  w  tygodniu,  w  soboty  o  godz.  18.00  w  salce  w  dolnej
kondygnacji kościoła. Więcej informacji u członków scholi lub u  ks. Proboszcza.

14.Zachęcamy do udziału w pielgrzymce samolotowo - autokarową do Włoch w terminie od
21-28 kwietnia  br.  Program jest  wywieszony w gablotce,  na stronie  internetowej  parafii
a także był zamieszczony w poprzednim numerze Miłosierdzia. Zapisy do końca miesiąca
lutego u ks. Proboszcza.

15. Zespół  Szkół  Katolickich  im.  św.  Jana  Pawła  II  w  Gdyni  rozpoczyna  rekrutację  do
Katolickiej  Szkoły  Podstawowej  oraz  Katolickiego  Liceum  Ogólnokształcącego  na  rok



Szkolny 2023/24. Dzień otwarty odbędzie się w sobotę 25.02.br. w godzinach 10.00-13.00 w
siedzibie szkoły. Gdyński KATOLIK to szkoła bezpłatna, o wysokim poziomie kształcenia
i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.

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

17. Wszystkim  życzymy  radosnej  niedzieli,  spokojnego  tygodnia  i  dobrego  rozpoczęcia
tegorocznego Wielkiego Postu.  Szczęść Boże!

I N T E N C J E   M S Z A L N E  19.02 – 26.02.2023 R.
Dzień Godz Intencja

Niedziela
19.02. 

  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
 Poniedziałek
       20.02

7.30 +Stefania Minikowska (greg.8)
18.00 W intencji Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci

Wtorek
21.02

7.30 +Stefania Minikowska (greg.9)
 7.30 O dar wybaczenia i pojednania w rodzinie
18.00 W intencjach misyjnych i Koła Misyjnego

Środa
Popielcowa

22.02.

  7.30 +Stefania Minikowska (greg.10)
  9.00 +Jadwiga Węsiersak
17.00 +Paweł Kaczor – 25 rocz. śmierci
18.00 ++rodzice: Anna i Jan Trzepałek oraz +brat Andrzej
19.00 +Ks. January Budzisz

Czwartek
23.02.

  7.30 +Maria Ponomarew -3 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny
  7.30 +Aleksander (on), +Elżbieta i +Mirosława
18.00 +Stefania Minikowska (greg.11)

Piątek
24.02.

  7.30 +Stefania Minikowska (greg.12)
  7.30 +Adam Gajewski – w miesiąc po pogrzebie
18.00 +Tadeusz KAROL – 14 rocz. śmierci

Sobota
25.02.

  7.30 +Stefania Minikowska (greg.13)
18.00 +Ewa Trojgo

Niedziela
26.02. 

 7.00 +Stefania Minikowska (greg.14)
  8.30 +Justyna Kawałek – rocz. śmierci
10.00 Suma za Parafian
11.30 +Feliks Skodowski
13.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 O dar wybaczenia i pojednania w rodzinie
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