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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Z związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego 
rekolekcje zostają odwołane.

2. Nabożeństwa Męki Pańskiej: 
 • Gorzkie Żale w Niedzielę o 17.00 
 • Drogi Krzyżowe w piątek: 8.00; 17.00; 18.30; 19.30
Odbędą się tylko za pomocą transmisji internetowej, na czas 
tych nabożeństw kościół będzie zamknięty. 

3. W czwartek obchodzimy uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny.

4. Organizujemy konkurs na Pisankę Wielkanocną. Szczegóły na  
stronie internetowej.  

5. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny” oraz „Słowo wśród nas” na 
miesiąc kwiecień w zakrystii. Na stelażu pozostałe tytuły prasy.

6. Drodzy Parafianie kierując się troską o dobro duchowe, 
informujemy, że Msze Święte będą sprawowane normalnie.  
Z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną ostatnimi wydarzeniami  
z kraju i ze świata, na naszej stronie internetowej została 
włączona możliwość oglądania Mszy Świętej i nabożeństw na żywo 
poprzez stronę internetową: www.przemienienie.pl/transmisja-
video. Pragniemy, aby ten czas był również naszym przygotowaniem 
na Święta Wielkanocne. Jeżeli nie możemy, (z różnych przyczyn) 
być obecni na Mszy Świętej w kościele, wysłuchajmy ją w naszych 
domach. 

7. Rodzinę, która zamówiła Mszę Św. 17 marca na godz. 10.00 
prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze parafialnym.

8. W minionym tygodniu zmarła:
 śp. Danuta Parkitna, lat 75.
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15 marca 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Wj 17, 3-7
Psalm: Ps 95 
II czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8 
Ewangelia: J 4, 5-15. 19b-26.  
         39a. 40-42

Słowo Boże

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, 

w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi.  
Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 
źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem 
do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem  
i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży  
i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”,  
to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka,  
a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty 
jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię,  
i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, 
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się  
w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 16.03. 
6.30 ++ Rodzice: Maria i Józef oraz zmarłe rodzeństwo
8.30 + Józef - greg. 12   
18.00 ++ Rodzice: Leokadia i Jan

Wtorek,  17.03.  
6.30 ++     Z rodziny: Miotk i Stencel 
8.30    +      Józef - greg. 13 
18.00  ++     Jerzy Król - 7 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron 
Środa, 18.03. 
6.30 + Józef - greg. 14
8.30 + Zbigniew Buczkowski - 8 rocz. śm.
18.00 ++  Zygmunt, Ignacy, Zofia oraz dusze w czyśćcu 
Czwartek, 19.03. Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi  
         Panny - uroczystość 
6.30 + Józef – greg. 15
 + Adelgunda Kulesza - 3 rocz. śm.   
8.30 ++ Anna i Brunon oraz rodzice z obojga stron  
18.00 ++ Józef i Helena 
 Piątek, 20.03. 
6.30 ++ Józef, teściowie oraz dziadkowie 
8.30 + Józef – greg. 16 
18.00  ++ Józef, Jadwiga, Wioletta, Jadwiga, Barbara,   
  Władysław, Stanisław, Andrzej, Grażyna
 Sobota, 21.03. 
6.30 - córka Bożena - w dniu urodzin oraz wnuczka Marysia  
  - 15 rocz. urodzin 
8.30 + Józef - greg. 17
18.00  + mąż Stanisław Koncewicz - 7 rocz. śm.

Niedziela, 22.03. IV Niedziela Wielkiego Postu (LAETARE) 
7.00 + Józefa 
8.30 + Józef - greg. 18 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Klara, Władysław, Zdzisław i Kazimierz Meller 
13.00 ++ Julia Białk oraz Zygfryd 
18.00 ++ Rodzice: Julia i Czesław, Jadwiga oraz dziadkowie  
  z obojga stron

W trzecią już niedzielę Wielkiego Postu słyszymy usilną prośbę 
Jezusa: „Daj Mi pić!” skierowaną do pewnej kobiety z Samarii, 
ale tak naprawdę skierowaną do każdego z nas. Odkupiciel, 
podczas południowego upału, czeka na przysłowiowy kubek 
wody, który zaspokoi Jego pragnienie miłości. Tym kubkiem wody 
od nas powinna być modlitwa, miłosierny uczynek, jałmużna  
i wielkopostne wyrzeczenie. Samarytanka, widząc dobroć i piękno 
Syna Bożego, porzuca mężczyznę, który nie był jej prawowitym 
mężem i przyprowadza innych do Jezusa. Spotkanie z Nim 
przyćmiewa wszystkie łudzące uroki tego świata i w każdym 
wzbudza konieczność całkowitego zerwania z grzechem. On zaś za 
krótki czas ziemskich trudów obiecuje wspaniałość życia w niebie, 
gdzie nikt „nie będzie pragnął na wieki”. kl. Marcin Nowak

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już 
nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze,  
a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 
Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, 
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest 
duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu 
i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 
Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki 

słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich 
uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już 
nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy  
i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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


