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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

W

pierwszych wiekach chrzescijanie nie budowali kosciołow do sprawowania kultu. Eucharystię sprawowano w
prywatnych domach, ktore nazywano „Domus Ecclesiae”, czyli
„Koscioły Domowe”. Od IV wieku, po uzyskaniu wolnosci zaczęto budowac koscioły. Były to przede wszystkim bazyliki i
tak zwane „aedicula” (mały budynek, kosciołek) lub po grecku
„tropaion” (znak zwycięstwa).
Te ostatnie wznoszono na grobach lub w miejscach
męczenskiej smierci chrzescijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się budynkami koscielnymi. Wybor miejsca nie był
więc przypadkowy. Budowano koscioły w miejscach, gdzie
istniał kult swiętych, zwłaszcza męczennikow. Dzięki temu
koscioły otrzymywały swoich swiętych patronow. Troszczono
się takze, aby w nowym kosciele znajdowały się relikwie swiętego.
Pierwsze koscioły przyjmowały za swoich patronow
zwłaszcza Apostołow i swiętych męczennikow. Potem dedykowano nowe koscioły Najswiętszej Maryi Pannie, a w wiekach
pozniejszych takze Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu
oraz odwoływano się do przymiotow boskich (np. Opatrznosci
Bozej, Miłosierdzia Bozego, Najswiętszego Śerca Pana Jezusa) i
wydarzen zbawczych. Dzien nadania tytułu kosciołowi stawał
się swiętem koscioła i parafii.
Jeszcze do niedawna ogłoszenie proboszcza o odpuscie parafialnym poruszało całą parafię i mobilizowało wielu
ludzi. Śpecjalnie sprzątano koscioł, przygotowywano wszystkie
obrazy, sztandary i chorągwie na uroczystą procesję. Nie mogło zabraknąc choru, orkiestry, ministrantow i dziewczynek
sypiących kwiaty. Zadaniem proboszcza było zaproszenie okolicznych księzy i dobrego kaznodziei odpustowego, ktory swoją nauką miał poruszyc ludzkie sumienia. Odpust parafialny
jest swiętem patronalnym koscioła parafialnego.
Naszym Patronem jest Jezus ze swym Najswiętszym
Śercem rozdzielającym zdroje łask. Centralnym wydarzeniem
będzie piątkowa msza odpustowa sprawowana o godz.
18.00, ktorej przewodniczyc będzie Ks. Kardynał Fernando
Filoni z Rzymu oraz Ks. Arcybiskup Metropolita Gdanski Tadeusz Wojda ŚAC. Po Mszy sw. wyruszy procesja wynagradzająca,
w ktorej podązymy ulicami naszego miasta do koscioła Ojcow
Jezuitow przy ul. Tatrzanskiej. Tam zostanie odprawione Nabozenstwo Czerwcowe. Duszpasterze dązą do wyrobienia własciwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej uwagi na przezycie duchowe swięta patronalnego
parafii. Realizujemy to m. in. poprzez udział w nabozenstwach
czerwcowych. Zachęca się do korzystania z Śakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy swiętej, procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych.
Głowna Eucharystia celebrowana w odpust będzie
ofiarowana za wszystkich parafian i czcicieli Najswiętszego
Śerca Pana Jezusa. Została zachowana takze praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem w uroczystosciach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, komunia święta, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Wszystkie inne zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają znaczenie drugorzędne.
Odpust parafialny, czyli swięto patronalne koscioła parafialnego jest przede wszystkim swiętem wspolnoty wiernych tworzącej daną parafię.
To szczegolny czas łaski i Bozego miłosierdzia. To
dzien, w ktorym kazdy wierzący ma okazję doswiadczyc w
sposob bardzo konkretny łaski Bozej miłosci, wyrazającej się
w darze odpustu. W koncu daje okazję poznania swiętego pa-
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dy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie,
zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie
tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza;
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im
przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do
wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z
mego powodu, ten je zachowa».
Dotykając słow dzisiejszej ewangelii widzimy jak Jezus przebywając w odosobnieniu z uczniami na modlitwie pyta swoich
uczniow: „Za kogo uwazają Mnie tłumy?”, by za chwilę ponowic
pytanie skierowane bezposrednio do uczniow: „A wy za kogo
Mnie uwazacie?” I w imieniu dwunastu Piotr odpowiada „Za
Mesjasza Bozego”. Wtedy Pan Jezus nakazuje im surowo aby
nie mowili o ty nikomu. Nakaz milczenia spowodowany jest
tym, ze sami uczniowie nie byli jeszcze gotowi pojąc tego iz
Mesjasz jest Śynem Człowieczym, ktory musi cierpiec i umrzec.
Dzis Jezus pyta nas: Kim jestem dla ciebie?, Co znaczę w twoim
zyciu? Czy jestem dla ciebie Mesjaszem?
Daje nam tez wskazowkę co mamy robic gdy chcemy isc za
Nim . Nie jest to droga łatwa, jest wymagająca i pełna pokory,
ale doprowadzi nas do zycia wiecznego.
P.K.
trona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę.
Świętowanie odpustu parafialnego przypomina takze o powołaniu do swiętosci kazdego chrzescijanina.
Uroczystosc Najswiętszego Śerca Pana Jezusa w liturgii Koscioła katolickiego przypada w pierwszy piątek po oktawie Bozego Ciała, a zatem w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Moze więc wypasc pomiędzy 29 maja a
2 lipca. Uroczystosc ta została ustanowiona po objawieniu się
Chrystusa swiętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 16731675. W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono
swięto ku czci Jego Śerca w pierwszy piątek po oktawie Bozego
Ciała oraz odprawiania specjalnego nabozenstwa. Wiernym,
ktorzy będą oddawac czesc Boskiemu Śercu, obiecał wiele łask
(tzw. obietnice Śerca Jezusowego). Formalnie swięto, jako uroczystosc liturgiczna, zostało ustanowione przez papieza Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765, wowczas tylko dla Krolestwa
Polskiego, w wyniku zgody papieza na skierowany do niego
memoriał biskupow polskich. Uroczystosc tę rozszerzył na cały
Koscioł dopiero papiez Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856.
"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że
nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się
dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw,
jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i
na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję".

Ś

Synteza synodalna

konczył się kolejny etap Śynodu o Śynodalnosci, ktory juz od
roku towarzyszy zyciu Koscioła Powszechnego, a takze lokalnie
naszej Archidiecezji, jak i Parafii NŚPJ w Gdyni. Na łamach Rozrusznika pojawiały się informacje o samej idei i celach synodu, a także o
działaniach w naszej parafii. Udostępniony był dla parafian arkusz z
pytaniami synodalnymi, zarowno w wersji papierowej jak rowniez
w wariancie elektronicznym – na stronie parafii. Z otrzymanych
odpowiedzi parafialny zespoł synodalny sformułował syntezę, ktora
do 15 maja została wysłana do Kurii. W Minioną niedzielę opublikowano syntezę diecezjalną, z ktorą kazdy moze zapoznac się na stronie Archidiecezji, pod adresem: www.diecezja.gda.pl. Zachęcam do
lektury. Jednoczesnie pragnę podziękowac wszystkim, ktorzy w
poczuciu odpowiedzialnosci za Koscioł, a szczegolnie za naszą Parafię wzięli udział w ankiecie. Wasze przemyslenia, uwagi i swiadectwa, to ogromne bogactwo, ktore będzie materiałem do dyskusji i
pracy na gruncie naszej Rodziny Parafialnej – w ramach Rady Parafialnej, Wspolnot i Rodzin. Te działania będziemy prowadzic, aby
nasz Koscioł się oczyszczał, doskonalił, wsłuchiwał w słowa swoich
członkow i zachęcał coraz bardziej, by tu przebywac i wielbic Boga.
Kieruję podziękowania ku wszystkim, ktorzy tworzyli Zespoł Śynodalny: Księdzu Proboszczowi – za Jego otwartosc, pomoc i zyczliwosc, Księdzu Krzysztofowi – za kazde mądre słowo, Księdzu Arkadiuszowi – za zmobilizowanie młodych, Księdzu Zbigniewowi, ktory
szczegolnie zaangazował się w tworzenie syntezy parafialnej, a takze Panstwu Kunickim – Ludmile i Marcinowi – za ogrom mrowczej
pracy. To dopiero początek. Musimy razem dbac o rozwoj i oczyszczanie naszego ,,Domu”. To tu karmi się nasza Duchowosc, koją się
nasze Śerca i wzrasta nasz wiedza o Śtworcy. Wielkie BOG ZAPŁAC!!!
E. Korowajczyk
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Ogłoszenia parafialne

piątek, 24 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, która jest jednocześnie naszym odpustem parafialnym. Jest to też dzień modlitw o świętość kapłanow. Msze sw. sprawowane będą w gornym kosciele o godz. 6.00,
6.45, 7.30, 8.15, 9.30, 16.30 i 18.00. Śerdecznie zapraszamy do
udziału we Mszy sw. odpustowej o godz. 18.00, ktorej będzie przewodniczył Ks. Kardynał Fernando Filoni z Watykanu oraz Ks. Arcybiskup Metropolita Gdanski Tadeusz Wojda. Po Mszy sw. odbędzie się
procesja wynagradzająca do koscioła O.O. Jezuitow przy ul. Tatrzanskiej. Zapraszamy do uczestnictwa w tej procesji oraz prosimy wykonanie dekoracji okien i balkonow na trasie (ul. 3 Maja, 10 Lutego,
Podjazd, Śląska). Prosimy rowniez o uczestnictwo w procesji dziewczynek, ktore będą sypały kwiaty przed Najswiętszym Śakramentem. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięzliwosc od pokarmow
mięsnych. Jako wspolnota parafialna poczujmy się wszyscy Posłancami Śerca Jezusowego, zapraszając swoich bliskich i znajomych do
udziału w uroczystosci odpustowej.

Intencje Mszy Świętych
6.00
6.45
7.30
8.15
16.30
18.00

Poniedziałek 20 VI 2022 r.
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
+ Za sp. Kazimierę Śzymczak w 5.r.sm.
+ Za sp. ojca Teofila, Zofię, Wandę, Klarę, Barbarę, Zdzisława,
Alojzego, Śtanisława, Wandę, Mieczysława, Mariannę, Janinę,
Ewę i zmarłych z rodziny
+ Za sp. rodzicow: Władysławę i Michała
+ Za sp. Marię, Mariana, Lecha, Feliksę (k), Antoniego, Wandę,
Jana i Jacka

6.00
6.45
7.30
8.15
16.30
18.00
6.00
6.45
7.30
8.15
16.30
18.00
6.00
6.45
7.30
8.15
16.30
18.00

Wtorek 21 VI 2022 r.
Rocznica święceń Ks. Piotra
+ Za sp. Śtanisława i sp. siostrę Marię
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
W intencji Panu Bogu wiadomej oraz
o opiekę Niepokalanego Śerca Maryi
i potrzebne łaski dla Anny
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
Dziękczynno błagalna z okazji rocznicy swięcen Ks. Piotra –
intencja od ZR
Dziękczynno błagalna dla całej rodziny
Środa 22 VI 2022 r.
+ Za sp. Wojciecha Bien i zmarłych
z rodzin: Pięciorek, Bien i Osuch
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
+ + Za sp. Leopolda Gogola
i sp. Andrzeja Morozinskiego
+ Za sp. mamę Helenę, Janusza Olszewskiego oraz Urszulę,
Adama, Edwarda Dobrosielskich
+ Za sp. Śtanisławę w 1.r.sm. i za sp. Śtanisława w 38.r.sm.,
dziadkow obu stron
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
Czwartek 23 VI 2022 r.
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
+ Za sp. Tadeusza Śzefer – intencja od dzieci w Dniu Ojca
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
O potrzebne laski dla Ks. Prałata Henryka
i dla Zelatorow Zywego Rozanca
+ Za sp. Wandę Olszewską
+ Za sp. Henryka, Janinę, Andrzeja Balik, Marię i Śtefana Uryga
oraz z rodziny Balik
i Flis i sp. Albinę Petrykowską

Piątek 24 VI 2022 r.Uroczystość NSPJ
6.00
Za wstawiennictwem Najswiętszej Maryi Panny o wypełnienie
Woli Bozej dla swiata
6.45
+ Za sp. Jana Śiemaszko
7.30
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
8.15
+ Za sp. syna Mariusza Koszła
9.30
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
16.30
+ Za sp. męza Śtanisława w 8.r.sm., rodzicow z obojga stron i
sp. cioci Jozefy
18.00 Śuma odpustowa
6.00
6.45
7.30
Śtefani
8.15
16.30
18.00

Sobota 25 VI 2022 r.
+ Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)
+ Za sp. Śtanisława w 10.r.sm.
O wszelkie potrzebne łaski dla Danuty – intencja od Reginy i
+ Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
+ Za sp. Jana Pobłockiego
+ Za sp. Waleskę

XIII Niedziela Zwykła 26 VI 2022 r.
Rocznica święceń Ks. Krzysztofa
7.00
W intencji Panu Bogu wiadomej
i potrzebne łaski dla Anny
8.00
Na uwielbienie Boga Ojca
9.30
+ Za sp. Edmunda Śztenderskiego
w 13.r.sm., za sp. Henrykę Śztenderską i rodzicow
11.00 Za parafian
12.30 + Za sp. Helenę i Janusza Kazimierskich
16.30
W intencji Ks. Krzysztofa z okazji rocznicy swięcen – intencja
od Zywego Rozanca
18.00 + Za sp. Piotra Gerszewskiego (greg)
19.30 + Za sp. Czesławę i Śtanisława (greg)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia; tel. (58) 661-51-92; www.nspjgdynia.pl;
e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl;
Msze Święte w niedziele (kościół górny): 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:30, 18:00, 19:30;
(kościół dolny): 10:00 dla młodych i harcerzy; 12:00 dla rodziców z dziećmi;
w dni powszednie (kościół górny): 6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 16.30, 18.00;
Biuro parafialne czynne: od poniedziałku do piątku 9:00—12:00 oraz 16:00—18:00;
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