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I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU
Pierwsze czytanie Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17

Drugie czytanie: Rz 5, 12-19

Ewangelia Mt 4, 1-11
                                                                                                                                          
...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 Określenie  „Kościół  to  wspólnota  wiernych”  jest  tak  często  powtarzane,  że
przestaliśmy zauważać, jak ważną treść ono zawiera. Boża miłość ogarnia wszystkich,
Bóg chce zbawienia wszystkich; cała wspólnota ludzka jest powołana do świętości.
Życie we wspólnocie Kościoła jest dla nas dużym zobowiązaniem. Każdy z nas jest za
nią odpowiedzialny, więc dobrze jest uświadomić sobie, że skutki naszych działań mają
wpływ na innych.

Biblijna historia zbawienia zawiera wiele opisów postępowania i  decyzji,  które
zmieniły  świat.  Już  na  początku,  w Księdze Rodzaju  czytamy o  nieposłuszeństwie
Adama. Było to wydarzenie, którego konsekwencje trwają do dziś. Odejście człowieka
od  Boga  –  grzech  pierworodny  -  jest  przyczyną  wszystkich  problemów  człowieka
i przechodzi  z pokolenia  na  pokolenie.  Kolejny  przykład:  zbrodnia  Kaina  pozbawiła
życia młodszego brata, ale także odebrała światu przyszłych potomków Abla. W całej
historii zbawienia jest wiele wydarzeń opisujących odwracanie się od Boga, włącznie
ze zrywaniem przymierza, co zawsze miało zgubny wpływ na społeczność. Jednak
Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Jak mówi św. Paweł:  Gdzie jednak wzmógł się
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20). I oto Bóg zawiera z niewiernym
ludem Nowe Przymierze  -  w  osobie  Jezusa Chrystusa.  Jezus  uczy  nas  iść  drogą
prowadzącą  do  Życia.  W  nauce  kładzie  duży  nacisk  na  relacje  wspólnotowe,  bo
prawdziwym potwierdzeniem miłości Bożej w nas jest miłość do bliźniego. Jezus mówi
między innymi:... każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie osądzony. A kto powie
bratu: «Głupcze», stanie przed Wysoką Radą. A jeśli  mu powie: «Durniu», skazany
zostanie  na  ogień  potępienia.  Jeżeli  więc  przyniesiesz  swoją  ofiarę na  ołtarz
i przypomnisz  sobie,  że  twój  brat ma coś  przeciwko tobie,  zostaw przed ołtarzem
ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem... (Mt 5,22-24). Apostoł Paweł w tym samym
duchu głosi:  Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe
(Ga 6,2). Innymi słowy Paweł mówi do nas: wspierajcie się nawzajem, pocieszajcie się,
pomagajcie sobie, dodawajcie sobie otuchyD i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. 

Panie Jezu, pomóż nam wyzwolić się z tego, co nas przygniata. Uwolnij nas od
naszych wad, aby nie doprowadzały one do jeszcze większej krzywdy; aby zło nie
rozszerzało się na kolejne pokolenia. 
Bibliografia:

Grabowski T., OP, Jędrzejewski W., OP, Nowak T., OP, Oleś P., OP, Decyzje, które zmieniły świat, Wyd. W Drodze
Sp. z o.o. , Poznań , 2020.



Rady Ojca św. Franciszka na dobre przeżywanie Wielkiego Postu.

Zatrzymaj się na chwilę"

- przed koniecznością pokazania się, żeby wszyscy cię widzieli, bycia nieustannie "na
wystawie", co sprawia, że zapominamy o wartości intymności i skupieniu.

-  przed  patrzeniem  dumnym  wzrokiem,  komentarzem  przelotnym  i  lekceważącym
rodzącym się  z  zapomnienia o czułości,  litości  i  szacunku dla  spotkania  z  innymi,
zwłaszcza słabymi, poranionymi a także zanurzonymi w grzechu i błędach. 

-  przed  presją,  by  kontrolować  wszystko,  wszystko  wiedzieć,  zapominając
o wdzięczności za dar życia i za wiele otrzymanego dobra.

- przed ogłuszającym hałasem, który osłabia i  oszałamia nasze uszy i  sprawia, że
zapominamy o owocnej i twórczej mocy milczenia.

- przed postawą wzniecania uczuć jałowych, bezpłodnych, wynikających z zamknięcia
i rozczulania się nad sobą, prowadzącą do zapomnienia o wychodzeniu na spotkanie
innych, aby z nimi dzielić ciężary i cierpienia.

- przed pustką tego, co chwilowe, przejściowe i ulotne, co pozbawia nas korzeni, więzi,
wartości drogi i umiejętności bycia zawsze pielgrzymami.

                                                                      Zatrzymaj się, aby patrzeć i kontemplować!

Spójrz"

- na znaki, które podtrzymują płomień wiary i nadziei, będące żywym obliczem czułości
i dobroci Boga, który działa pośród nas.

- na oblicza naszych rodzin, które dzień po dniu stawiają na wiarę, z wielkim wysiłkiem,
by iść naprzód w życiu, pośród wielu braków i niedostatków nie pomijając żadnego
wysiłku, by uczynić ze swego domu szkołę miłości.

-na  oblicza,  które  rzucają  nam wyzwanie:  naszych dzieci  i  ludzi  młodych,  pełnych
nadziei na przyszłość, pełnych jutra i potencjału, wymagających poświęcenia i ochrony.

- na oblicza naszych starców poorane biegiem czasu, noszące żywą pamięć naszego
ludu. Oblicza czynnej Bożej mądrości.

-  na  oblicza  naszych  chorych  i  wielu,  którzy  się  nimi  opiekują;  oblicza,  które
przypominają nam, że wartość każdej osoby nigdy nie może zostać sprowadzona do
kwestii kalkulacji czy użyteczności.

-na  skruszone  twarze  wielu,  którzy  próbują  naprawić  swoje  błędy  i  pomyłki,
i wychodząc  od  swoich  nieszczęść  i  cierpień  starają  się  zmienić  sytuacje  i  pójść
naprzód.

                                                                      Zatrzymaj się, spójrz i powróć!
Powróć do  domu twojego Ojca.  Powróć bez lęku do spragnionych i  wyciągniętych
ramion twego Ojca, bogatego w miłosierdzie, który na ciebie czeka (por. Ef 2, 4). 

Fragmenty homilii wygłoszonej na Mszy Św. w Środę Popielcową  5 lat temu.

https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/franciszek-na-srode-popielcowa-zatrzymaj-sie-spojrz-i-powroc,468521 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKI E
I     N I E D Z I E L A   W I E L K I E G O    P O S T U   – 2 6   L U T E G O   2 0 2 3

1. W środę rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – szczególny czas do przygotowania się na
Święta Wielkanocne. Mają nam w tym pomóc: modlitwa, post i jałmużna. 

2. Gorzkie  Żale  z  kazaniem  pasyjnym  dziś  i  we  wszystkie  niedziele  Wielkiego  Postu
o godz.17.15. Serdecznie zapraszamy.

3. Droga  Krzyżowa w piątek  dla  dorosłych o  godz.  8.00  i  18.30;  dla  dzieci  po  Mszy św.
sprawowanej o godz. 16.30. 

4. We  wszystkie  dni  Wielkiego  Postu  (z  wyjątkiem  niedziel)  zapraszamy  także  na
Nabożeństwo do  Bożego  Miłosierdzia  z  Koronką  przy  wystawionym  Najświętszym
Sakramencie o godz. 15.00.

5. Młodzież klas VIII, która w roku 2024 pragnie przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy
na pierwsze spotkanie jutro tj. poniedziałek tj. 27.02.br o godz. 18.40 w kościele

6. Wspólnotę Czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy we wtorek  na godz. 18.00 na Mszę
św. a po niej na spotkanie w salce na plebanii. 

7. W  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  po Mszy św.
o godz. 7.30 i 18.00.

8. W tym tygodniu przypadają: I-czwartek, I-piątek i I-sobota miesiąca. 

9. W czwartek po koronce wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00.

10. W I-piątek okazja do spowiedzi św. o godz. 7.00–7.30 i od godz. 16.00–18.30. O godz.
16.30 Msza św. dla dzieci a po Niej  Droga Krzyżowa. Nabożeństwo I-piątkowe po Mszy
św. o godz. 7.30  i 17.30. Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w piątek o godz. 8.00
i     18.30.   

11. Chorych z posługą sakramentalną Ks. Proboszcz odwiedzi  w piątek od godz. 9.00 a Ks.
Marian w następną sobotę również od godz. 9.00.

12. Nabożeństwo I-sobotnie  zostanie odprawione w sobotę po Mszy św. o godz. 7.30.
13. Składamy  serdeczne  podziękowanie  za  ofiary  złożone  w  poprzednią  niedzielę  na  tacę

inwestycyjną przeznaczone na remont plebanii. Zebraliśmy 5504,40 zł.
14. W następną  niedzielę  przed  kościołem ogólnopolska  zbiórka  do  puszek na  rzecz  dzieła

pomocy misjonarzom Ad Gentes.

15. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce samolotowo-autokarowej do Włoch w terminie od 21-
28 kwietnia br. Program jest wywieszony w gablotce, na stronie internetowej parafii. Zapisy
u ks. Proboszcza.

16. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej  - Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Galilei  oraz
Miłosierdzia. Prasę można nabyć przy wyjściu z kościoła.

17. W minionym tygodniu odszedł  do wieczności nasz Parafianin: śp. Michał Rutkowski  l. 20
z ul.  Kisielewskiego.  Jego  oraz  wszystkich  naszych  zmarłych  polećmy  Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …

18. Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i dobrego, owocnego pierwszego tygodnia Wielkiego
      Postu. Szczęść Boże!



I N T E N C J E   M S Z A L N E  26.02 – 05.03.2023 R.

Dzień Godz Intencja

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

Poniedziałek
27.02

7.30 +Stefania Minikowska (greg15)
18.00 +Krystyna Przanowska – 2 rocz. śmierci

Wtorek
28.02

7.30 +Stefania Minikowska (greg. 16)
18.00 ++rodzice chrzestni: ciocia Helena Napiątek i wujek 

Janusz Gronczewski
Środa
01.03.

  7.30 +Ks. Jerzy Główczewski, +Ks.Wiesław Stolc, +Ks. 
Kazimierz Południak, +Ks. Michał Oksiuta

18.00 +Stefania Minikowska (greg.17)
Czwartek

02.03.
  7.30 +Stefania Minikowska (greg.18)
18.00 +Helena i +Teofil Kośniccy oraz +Małgorzata Karpińska

Piątek
03.03.

  7.30 ++dziadkowie: Eleonora, Leon, Anna, Józef(on) oraz 
+ciocia Ewa

16.30 +Adam Malik (greg.1)
18.00 +Stanisław Marchlewicz
18.00 +Stefania Minikowska (greg.19)

Sobota
04.03.

  7.30 +Stefania Minikowska (greg.20)
18.00 +Adam Malik (greg.2)

Niedziela
05.03. 

  7.00 +Tadeusz Krzewiński i +Jerzy Oleś
  8.30 +Adam Malik (greg.3)
10.00 +Stefania Minikowska (greg.21)
11.30 +Zdzisław Ratyński -20 rocz. śm., oraz ++z rodziny 

Ratyńskich i +Tadeusz KAROL
13.00 O Boże błog., potrzebne łaski, światło Ducha św. dla 

Adriana w dniu imienin 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla wnuka Filipa z 

ok. 30-urodzin oraz dla wnuczek: Marty i Justyny 

Gazeta wydawana jest przez parafię Chrystusa Miłosiernego w Gdyni Redłowie. 
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