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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

II 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. We wtorek o godz. 18.00 J.E. Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź 
udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. 

3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.

4. W czwartek po Mszy Św. wieczornej spotkanie wspólnoty 
Faustinum.

5. W piątek przypada 13-ty dzień miesiąca marca. O godz. 18.00  
Mszy Św. w intencji wspólnot naszej parafii. O godz. 20.00  Msza 
Św. Fatimska.

6. Za tydzień 15 marca rozpoczynamy rekolekcje parafialne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprowadzi ks. Jan Wójcik. 
Msze św. z naukami w czasie rekolekcji będą o godz. 8.30, 10.00  
i 18.00. 

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 oraz paschaliki, które zapalimy podczas Wigilii 
Paschalnej  i przy śniadaniu Wielkanocnym

8. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” w zakrystii 
„Słowo wśród nas” na miesiąc kwiecień. Na stelażu pozostałe tytuły 
prasy.

9. Przy wejściu do kościoła znajdują się ulotki z Gdyńskiego 
Hospicjum św. Wawrzyńca informujące o możliwości przekazania 
1% podatku na hospicjum dla dzieci.
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08 marca 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Rdz 12, 1-4a
Psalm: Ps 33 
II czytanie: 2 Tm 1, 8b-10 
Ewangelia: Mt 17, 1-9

Słowo Boże

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana,  

i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się 
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 
rozmawiający z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich,  
a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, 
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, 
nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa.



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 09.03. 
6.30 ++ Mąż Jan oraz bracia 
8.30 + Józef - greg. 5   
18.00 ++ Kazimiera Pięczykowska i Kazimierz Mielewczyk
Wtorek,  10.03.  
6.30 +     Józef - greg. 6 
8.30    ++      Franciszka, Stanisław, Bronisława, Franciszek, Marek 
18.00  ++     Janina i Henryk Budzikowscy 
Środa, 11.03. 
6.30 + Teresa Nowicka - 1 rocz śm.
 + Kazimierz Ruszkowski - 2 rocz. śm 
8.30 + Józef - greg. 7
18.00 ++ Brat Leon oraz rodzice: Stanisława i Leon Portasińscy 

Czwartek, 12.03.  
6.30 + Józef – greg. 8   
8.30 + Henryk  
18.00 ++ Maria Urbańska - 9 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron  
 Piątek, 13.03. 
6.30 + Ojciec Jan - 48 rocz. śm. 
8.30 + Józef – greg. 9 
18.00  - Wspólnoty Parafialne
20.00 - W intencji ofiarodawców
 - O nawrócenie grzeszników - int. Żyw. Róż
 ++ Małgorzata Meller - 9 rocz. śm. oraz Kazimierz
 - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny:  
  Reiter, Jankowskich, Perdian 
 Sobota, 14.03. 
6.30 + Józef – greg. 10 
8.30 + Kazimiera - 5 rocz. śm.
 + Grzegorz Wensierski - 15 rocz. śm.
18.00  + Zygfryd Ciężkowski - 2 rocz. śm.

Niedziela, 15.03. III Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 + Józef - greg. 11 
8.30 ++ Gerda i Józef oraz zmarli z rodziny 
10.00 - ZA PARAFIAN
 - Anna 
11.30 ++ Stefan - 9 rocz. śm. Stanisłąwa, Konstancja, Feliks,  
  Tadeusz Szarzyńscy 
13.00 - Chrzest: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 + Bronisława, Józef, Zbigniew, Bogdan, Piotrowicz oraz 
  Gertruda, Tadeusz Makowscy

Wśród dwunastu Apostołów wybranych przez Pana Jezusa 
byli trzej szczególni wybrani. Pierwszym z nich był św. Piotr, 
ustanowiony później głową Kościoła (por. Mk 16,18). Zaś zaraz po 
nim byli Jan i Jakub, którzy prosili Mesjasza „żebyśmy w Twojej 
chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie” 
(Mk 10,37). Tym właśnie uczniom, którzy szczególnie Go umiłowali, 
pragnął On głębiej objawiać tajemnice Bożych planów. Gdy razem 
przebywali na wysokiej górze Tabor, zachwycił ich ukazując im 
odrobinę piękna swojego Bóstwa. Stało się to po to, aby wytrwali 
w wierze, gdy za niedługi czas zobaczą Go odrzuconego, idącego 
na haniebną krzyżową śmierć. Jeśli poznawanie Boga i wypełnianie 
Jego woli jest dla nas najważniejsze, również i nam Zbawiciel 
będzie objawiał swoje tajemnice zakryte dla wielu innych ludzi, 
umocni i pocieszy nas na niełatwej drodze do zbawienia. 

kl. Marcin Nowak

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie 
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie».

Biuro Parafialne czynne:
poniedziałek: nieczynne,

wtorek, środa: 10.00 - 11.00, 17.00 - 17.30,
czwartek: nieczynne,
piątek: 10.00 - 11.00,
sobota: 10.00 - 11.00.


