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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

V Niedziela Zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 10.02. (poniedziałek) – Św. Scholastykę
 14.02. (piątek) – Św. Cyryla i Metodego

2. We wtorek 11 lutego przypada XXVIII Światowy Dzień Chorego 
ogłoszony w 1993 roku przez św. Jana Pawła II. Z tej okazji  
Ks. Arcybiskup Metropolita będzie sprawował Eucharystię i udzieli 
sakramentu namaszczenia chorych w Archikatedrze Oliwskiej 
o godz. 10.00 . W naszej parafii modlić się będziemy w intencji 
chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia  
w czasie Mszy Św. o godz. 8.30.

3. W czwartek przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo 
Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy 
Mszą Św. o godz. 20.00.

4. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy  
w intencji wspólnot naszej parafii. Po Mszy Św. wieczornej spotkanie 
grupy „Faustinum”.

5. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach Świętych Słowo Boże 
będzie głosić ks. Krzysztof Nowak proboszcz budującej się parafii 
w Żelisławkach. Będzie okazja, aby wspomóc jego pracę naszą 
modlitwą i ofiarą.

6. Spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do 
sakramentu Bierzmowania odbędzie się w piątek o godz.19.00  
w salce katechetycznej.

7. Dorośli, którzy nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania, a pragną 
to uczynić proszeni są o zgłoszenie się w biurze parafialnym jutro 
o godz.19.00.

8. Nasza parafia przyłącza się do akcji zbierania plastikowych 
nakrętek dla naszej parafianki Klaudii w celu dofinansowania 
kosztownej rehabilitacji. Pojemnik na nakrętki znajduje się przed 
kratą w kościele.  

9. Organizujemy pielgrzymkę na Maltę w dniach 30.09 – 07.10.2020 r. 
Zainteresowanych pielgrzymką zapraszamy do zakrystii. Spotkanie 
organizacyjne 11 lutego o godz. 17.00 w salce katechetycznej.

10. W minionym tygodniu zmarł:
śp. Włodzimierz Michalak, lat 80.
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09 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Iz 58, 7-10 
Psalm: Ps 112 
II czytanie: 1 Kor 2, 1-5 
Ewangelia: Mt 5, 13-16

Słowo Boże

Wy jesteście światłem świata
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci 

swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już 
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze. Nie zapala 
się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale 
na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 10.02. Świętej Scholastyki
6.30 ++ Rodzice: Anna i Józef Mejna 
8.30 ++ Rodzice, Dziadkowie i Rodzeństwo z rodziny Kokoszków   
18.00 + Henryk Trociuk – greg. 15

Wtorek,  11.02 
6.30 +     Henryk Trociuk – greg. 16
8.30    -      Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia
18.00  ++     Danuta Topol – 18 rocz. śmierci oraz Rodzice z obojga   
  stron 

Środa, 12.02. 
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 17
18.00 ++ Andrzej Błędzki – 13 rocz. śmierci oraz rodzice:  
  Zofia i Mieczysław Błędzccy
Czwartek, 13.02.
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące   
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 18 
18.00 ++ Marianna, Józef, Leszek, Jan Sabatowscy oraz zmarli  
  z Rodziny
20.00 - W intencji Ofiarodawców 
 - Za Papieża, Biskupów, Kapłanów, zakony męskie  
  i żeńskie – int. Żywego Różańca 
 + Babcia Leokadia 
 ++ Rodzice: Maria i Andrzej
 Piątek, 14.02. Świętych Cyryla i Metodego 
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 19 
18.00  - WSPÓLNOTY PARAFIALNE 
 Sobota, 15.02.  
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 20
18.00  ++ Tadeusz Zwara – 18 rocz. śmierci oraz mama Klara  
 
Niedziela, 16.02. VI Niedziela Zwykła 
7.00 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 21
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Leonard – 6 rocz. śmierci, Tomasz – 2 rocz. śmierci, siostra  
  Maryla oraz Rodzice z obojga stron 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 ++ Mąż Gerard Szlagowski oraz Rodzice z obojga stron

Pan Jezus opisując wiarę, miłość czy Królestwo Boże  
zawsze odwołuje się do sytuacji z życia codziennego. Tak też 
wierzący powinni być jak sól ziemi. “Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić?” (Mt 5, 13). Sól nadaje smak po-
trawom, sprawia, że są dobre. Tak też chrześcijanie w świe-
cie są taką solą, sprawiają, że świat - a więc wszyscy ludzie -  
są wezwani do nawrócenia, mogą iść za Chrystusem. Lecz każdy 
także może poprzez swoją oschłość, trwanie w grzechach czy 
antyświadectwo utracić smak. A nie to jest celem naszej wi-
ary. Mamy świecić jak światło dla świata (por. Mt 5, 15).  
Światła nie da się nigdzie schować, można się przed nim ukryć, 
ale ono nadal świeci. Dlatego każde zachowanie chrześcijan wyj-
dzie na światło dzienne i będzie znane bliźniemu. Jeśli damy dobre 
świadectwo, ludzie przybliżą się do Boga i uznają go za swojego 
Ojca (por. Mt 5, 16). W naszej codzienności, do której odwołuje się 
Pan Jezus, czyńmy to co proponuje prorok Izajasz (por. Iz 58, 7),  
a będziemy światłem dla wielu ludzi poszukujących Boga.

Sam nie mogę uwierzyć, że ten czas praktyk tak szybko minął. 
Dziękuję Wam ogromnie, że w każdą niedzielę ostatniego półrocza 
razem pochylaliśmy się nad Słowem Bożym i przesłaniem jakie 
niesie nauka Chrystusa. Życzę Wam, abyście nieustannie czytali 
Pismo Święte, bo ono daje moc do życia w codzienności i pozwala 
“świecić przykładem” wśród tych, którzy wzoru do naśladowania 
potrzebują. Bóg zapłać! kl. Jakub Wojewódka

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.


