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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach 
Męki Pańskiej: 
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę 
  o godz. 17.00; 
 • Droga Krzyżowa w piątki:
  - dla dorosłych o godz.: 8.00 i 18.30;
  - dla dzieci o godz.: 17.00;
  - dla młodzieży o godz.: 19.30.
2. W środę obchodzimy święto Świętego Kazimierza Królewicza.
3. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca marca:
 Pierwszy Czwartek o godz. 18.00 Msza Św. w intencji  
 kapłanów oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne 
 i misyjne. Po Mszy Św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 Pierwszy Piątek. okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
 O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. O godz. 18.00 
 Msza Św. w intencji Misji Świętych. Po Mszy Św. wieczornej 
 Droga Krzyżowa dla dorosłych. O godz. 19.30 Droga Krzyżowa 
 dla młodzieży.
4. We wtorek 10 marca o godz. 18.00 J.E. Ks. Abp. Sławoj Leszek 
Głódź udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. 
5. Rodzinę, która zamówiła Mszę Św. 10 marca na godz. 18.00 
prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze parafialnym. 
7. Sklepik parafialny w salce pod plebanią otwarty w niedzielę 
od 9.00 do 13.00, gdzie można nabyć kartki świąteczne, baranki  
z białej czekolady.
10. Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 31 w Gdyni przy ul. Chylońskiej 227 serdecznie 
zapraszają na dzień otwarty szkoły, który obędzie się 7 marca  
w godz. 10.00 do 12.30, podczas którego będzie można zapisać 
dzieci do klasy 0. Szczegóły na ulotce.  
11. Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza na Drogę 
Krzyżową brzegiem morza na Oksywiu, która odbędzie się 7 marca. 
Zbiórka chętnych o godz 13.00. na pętli autobusu 152 ul. Dickmana.
12. W piątek i sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą 
sakramentalną.
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01 marca 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Psalm: Ps 151 
II czytanie: Rz 5, 12-19 
Ewangelia: Mt 4, 1-11

Słowo Boże

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez 

diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».

Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na 
szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał 



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 02.03. 
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 ++ Bracia: Sylwester, Ignacy, siostra Genowefa oraz Jadwiga,  
  Elżbieta, Zbigniew, Zdzisław  z rodziny Jędrzejewskich   
18.00 ++ Helena, Kazimierz, Włodzimierz oraz Rodzice  
  z obojga stron
Wtorek,  03.03.  
6.30 ++     Franciszek, Leokadia, Stanisław oraz zmarli z Rodziny 
8.30    ++      Mama Naneta – 15 rocz. śmierci , ojciec Tadeusz oraz zmarli
  z rodziny: Skwiercz i Brun 
18.00  -     W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam 

Środa, 04.03. Świętego Kazimierza Królewicza - święto 
6.30 + Kazimierz Golombek 
8.30 + Kazimiera – w dniu imienin
18.00 ++ Mąż Kazimierz i syn Henryk
 
Czwartek, 05.03.  
6.30 + Józef – greg. 1   
8.30 + Henryk Formella – 9 rocz. śmierci 
18.00 - Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie,  
  zakonne i misyjne 
 Piątek, 06.03. 
6.30 ++ Rodzice: Łucja i Bolesław, Apolonia i Franciszek  
  oraz zmarli z obojga stron 
8.30 + Józef – greg. 2 
18.00  - W intencji Misji  Świętych 
 Sobota, 07.03.  
6.30 + Józef – greg. 3  
8.30 +/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo  
  dla żyjących i ich rodzin 
18.00  - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

Niedziela, 08.03. II Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 ++ Wanda i Leon oraz Józefa i Bronisław 
8.30 ++ Emilia i Stanisław Kirszling 
10.00 - ZA PARAFIAN
 -/+ Elżbieta i Mieczysław – 46 rocz. ślubu oraz zmarli 
  Rodzice z obojga stron
11.30 + Jan Rąpała – 3 rocz. śmierci 
13.00 - O opiekę Bożą i łaski Ducha Świętego dla dzieci: 
  Aleksandry, Amelii, Karola i Augustyny 
18.00 + Józef – greg. 4

Św. Mateusz w dzisiejszej Ewangelii relacjonuje, że Pan 
Jezus, wyprowadzony przez Ducha Bożego na pustynię, pościł 
tam przez 40 dni. Jest to nawiązanie do 40 lat dawnej wędrówki 
Izraela przez pustynię do Ziemi Obiecanej, podczas której lud 
wybrany wielokrotnie okazywał niewierność i niewdzięczność 
swojemu Stwórcy. Syn Boży, pragnąc niejako wynagrodzić za to 
Ojcu, dochował Mu doskonałej wierności. Trzykrotnie zwyciężając 
szatańskie namowy jasnymi wskazaniami Pisma Świętego, pouczył 
nas, jak ważna jest znajomość Słowa Bożego do rozpoznawania  
i zwyciężania pokus. Dzisiejszy fragment kończy się stwierdzeniem, 
że Jezusa opuścił diabeł, przystąpili zaś aniołowie, aby Mu służyć. 
Tak, dobrzy chrześcijanie niejednokrotnie odczują w swoim życiu 
pomoc anielskich wysłanników! kl. Marcin Nowak

Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do 
Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie  
i usługiwali Mu.


