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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

VI Niedziela Zwykła

1.Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę  
o godz. 8.30 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.

2. W piątek obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra.

3. W sobotę po Mszy św. wieczornej spotkanie w kościele 
rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii Świętej.

4. W przyszłą niedzielę nasza kolekta przeznaczana  
na ogrzewanie kościoła.

5. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość 
Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”  
w zakrystii „Słowo wśród nas” na miesiąc marzec.  
Na stelażu pozostałe tytuły prasy.

6. 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.  

7. 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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16 lutego 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Syr 15, 15-20
Psalm: Ps 119 
II czytanie: 1 Kor 2, 6-10 
Ewangelia: Mt 5, 20-22a. 27- 
  28. 33-34a. 37

Słowo Boże

Wymagania Nowego Przymierza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza 

sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie  
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”;  
a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,  
już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:  
„Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie 
przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, 
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 17.02.
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 ++ Jan – 32 rocz. śmierci, Rozalia i Kazimierz  
18.00 + Henryk Trociuk – greg. 22

Wtorek,  18.02 
6.30 ++     Dusze w czyśćcu cierpiące
 + Żona Krystyna – 87 rocz. urodzin
8.30    +      Henryk Trociuk – greg. 23 
18.00  +     Ojciec Kazimierz Świątkowski – 125 rocz. urodzin 
Środa, 19.02. 
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 24
18.00 ++ Janina Bukowska – w dniu urodzin
 

Czwartek, 20.02.
6.30 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące   
8.30 - Dziękczynno – błagalna dla dzieci: Piotra i Zdzisławy  
  z Rodzinami 
18.00 + Henryk Trociuk – greg. 25 
 Piątek, 21.02.
6.30 ++ Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Antoni,  
  Stanisław 
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 26 
18.00  + Wanda – 3 rocz. śmierci 
 Sobota, 22.02.  
6.30 ++ Bronisława – 30 rocz. śmierci, Bronisław oraz ich  
  Rodzeństwo z obojga stron  
8.30 + Henryk Trociuk – greg. 27 
18.00  ++ Mąż Jerzy Dopke – w dniu urodzin oraz Rodzice z obojga  
  stron 
 
Niedziela, 23.02. VII Niedziela Zwykła 
7.00 + Henryk Trociuk – greg. 28 
8.30 ++ Aleksander Gogolewski – 100 rocz. śmierci oraz Julia  
  Zakrzewska – 71 rocz. śmierci 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Bernard Dzwoniarski – 10 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  i Rodzeństwo z obojga stron 
13.00 - Krzysztof – 23 rocz. trzeźwości  
18.00 + Jerzy Klonecki – 7 rocz. śmierci

W dzisiejszej Ewangelii Zbawiciel przypomina nam właściwe 
rozumienie przykazań Bożych, które podobnie jak za czasów 
faryzeuszów, również i dzisiaj przez różnych ludzi w przewrotny 
sposób próbują być dostosowane do tzw. „ducha świata”  
i „nowoczesności”. My zaś mamy zapewnienie, że Słowo Boże 
jest trwałe i „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie zmieni się” (Mt 5,18). Miejmy na uwadze 
zatem poważną, lecz pełną troski przestrogę Jezusa: „Jeśli 
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie  
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”  
(Mt 5,20).  

Powściągnijmy mściwość i gniew, nie osądzajmy intencji 
drugiego, pojednajmy się ze skłóconymi, jak ognia wystrzegajmy się 
cudzołóstwa i wszelkiej lubieżności, odetnijmy się od źródeł pokus, 
pilnie strzeżmy świętego węzła małżeńskiego, nie przysięgajmy  
w życiu codziennym, lecz wyrażajmy się prosto i jasno. Jak mówi 
dzisiejszy psalm: „Błogosławieni, których droga nieskalana”!

kl. Marcin Nowak

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.


