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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego

1. Pragnę wypowiedzieć słowa wdzięczności i podziękowania wszystkim, 
którzy sprawili, 
aby radość Świąt Wielkanocnych dotarła do każdego z nas:
 • Moim współbraciom: Ks. Grzegorzowi i Ks. Danielowi za ich  
    służbę Bogu i ludziom;
 • Lektorom i ministrantom za służbę przy ołtarzu Pana;
 • Szafarzom Eucharystii, za posługę niesienia Chrystusa do naszych  
    chorych;
 • Kościelnym za poświęcenie i oddane serce;
 • Panu Organiście, Chórowi wraz z Panią Dyrygent oraz Zespołom  
    muzycznym za ich całoroczny trud i pracę;
 • Wszystkim zaangażowanym w sprzątanie i dekorację kościoła.
Wszystkim życzymy radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych.
Szczęść Boże.
2. Dzisiaj Msze Św. odprawimy o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00  
i 18.00.
3. Jutro, Poniedziałek Wielkanocny, Msze Św. według porządku 
niedzielnego.
4. Dziś i jutro Komunia Święta będzie udzielana w salce po każdej Mszy 
Świętej.
5. Nowenna do Miłosierdzia Bożego od jutra w połączeniu z wieczorną 
Mszą Świętą.
6. Codzienne o godz. 2030 różaniec w intencji osób chorych oraz tych, 
którzy się nimi opiekują                i o oddalenie epidemii.
7. W przyszłą niedzielę przypada święto Miłosierdzia Bożego. Na sumie 
parafialnej o godz. 1000 odprawimy nabożeństwo przed obrazem 
Chrystusa Miłosiernego.
8. Dziękujemy za nadesłane prace konkursowe. Termin rozstrzygnięcia 
konkursu podamy              w przyszłą niedzielę. 
9. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Słowo wśród nas” na miesiąc maj 
oraz gazetka parafialna „Tabor” w zakrystii i na stronie parafialnej. 
10. Drodzy Parafianie kierując się troską o dobro duchowe, informujemy, 
że Msze Święte będą sprawowane bez zmian. Na naszej stronie 
internetowej została włączona możliwość uczestniczenia we Mszy 
Świętej i nabożeństwach na żywo poprzez stronę internetową: www.
przemienienie.pl w zakładce na żywo. Jeżeli nie możemy, (z różnych 
przyczyn) być obecni na Mszy Świętej w kościele, uczestniczmy w Niej  
w naszych domach. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
Psalm: Ps 118 
II czytanie: Kol 3, 1-4 
Ewangelia: JJ 20, 1-9

Słowo Boże

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze 

było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do 
drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł 
do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek Wielkanocny, 13.04
7.00 ++ Rodzice: Leon – 40 rocz. śmierci oraz Anna Mielewczyk
8.30 ++ Walentyna i Wacław Stasiewicz
10.00 - Za kapłanów z naszej parafii oraz tych, którzy   
  pracowali i będą pracować wśród nas 
11.30 ++ Anna i Józef Turbak, Gertruda i Bronisław Szefer oraz Marta Szefer  
  – 3 rocz. śmierci
13.00 - O zdrowie i łaski Ducha Świętego dla rodziców:  
  Wiesławy i Eugeniusza oraz Gabrieli
18.00 - Urszula i Zbigniew Konkol – 50 rocz. ślubu

Wtorek Wielkanocny, 14.04. 
6.30 ++     Bożena i Józef Laska 
8.30    +      Córka Lili Alina – 18 rocz. śmierci 
18.00  ++     Marcjanna i Ignacy Mścichowscy oraz rodzeństwo 
 

Nadeszła najradośniejsza Niedziela w ciągu roku. Chociaż zewnętrznie 
przeżywana jest inaczej niż przez wiele ostatnich lat, jej tajemnice  
i przesłanie nadal pozostają niezmienne i chwalebne. Oto okup za 
grzech dokonany, a śmierć pokonana. „Zwyciężył lew z pokolenia Judy” 
(Ap 5,5), nasz wielkanocny Baranek ofiarny – Jezus Chrystus, a „Bóg 
ustanowił Go sędzią żywych i umarłych” (Dz 10,42). Wdzięczna Maria 
Magdalena, uwolniona niegdyś przez Niego od siedmiu złych duchów, 
pierwsza przychodzi do grobu gdy jeszcze jest ciemno i dziwi się,  
że jest pusty. Dziwi się także żałujący potrójnego wyparcia się Pana Szymon 
Piotr i ukochany uczeń Jan, który stał pod Krzyżem do końca. Dziwią 
się, że słowa Jezusa o powstaniu z martwych będą tak dosłowne. Teraz 
wzięci z tego świata radują się wraz z Bogiem w Niebie, oczekując tylko 
na powszechne zmartwychwstanie pod koniec ziemskiej historii. Także 
dziś wierny chrześcijanin nie boi się śmierci, bo „jeśli bowiem wierzymy, 
że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umar 
li w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim” (1 Tes 4,14). 

kl. Marcin Nowak

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

http://www.przemienienie.pl/transmisja-video

Środa Wielkanocna, 15.04.  
6.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Ciesielczyk
8.30 + Klaus Jeżewski – 20 rocz. śmierci 
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Ignacy, rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu  
  cierpiące

Czwartek Wielkanocny, 16.04. 
6.30 + Emilia Piotruk  
8.30 ++ Z rodziny: Plichta i Wenta
18.00 + Ks. Marian Szudrowicz – 1 rocz. śmierci 
 
Piątek Wielkanocny, 17.04.  
6.30 ++ Mąż Henryk – 7 rocz. śmierci oraz rodzice i rodzeństwo 
8.30 + Tomasz Kamrowski – 6 rocz. śmierci  
18.00  ++ Mąż Bogdan oraz rodzice z obojga stron
 
Sobota Wielkanocna, 18.04.  
6.30 ++ Mąż Henryk – 5 rocz. śmierci oraz teściowie: Paweł i Brygida 
8.30 - Piotr – 11 rocz. urodzin
18.00  - O Boże błogosławieństwo dla córki Doroty i jej rodziny

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19.04. – Uroczystość Miłosierdzia  
             Bożego 
7.00 ++ Rodzice: Helena i Walenty oraz siostra Gabriela
8.30 ++ Siostra Natalia – 13 rocz. śmierci oraz mąż Gerard 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 + Zygfryd – 2 rocz. śmierci
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
18.00 + Jan Warczak – 1 rocz. śmierci


