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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

II Niedziela Wielkanocna
Miłosierdzia Bożego 

1. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Kościół 
w Polsce od lat upomina się o prawdziwą i dalekowzroczną politykę 
prorodzinną. „Miej miłosierdzie dla nas” – pod takim hasłem będzie 
przebiegać 76 Tydzień Miłosierdzia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest 
przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: 
chorych, samotnych, bezbronnych, bezdomnych i prześladowanych.  
2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 23.04. (czwartek) – Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika Głównego  
          Patrona Polski - uroczystość
 25.04. (sobota) – Św. Marka Ewangelisty - święto
3. Codzienne o godz. 20.30 różaniec w intencji osób chorych oraz tych, 
którzy się nimi opiekują i o oddalenie epidemii.
4. Dziś o godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
5. Rozstrzygnięcie konkursu na Wielkanocną Pisankę odbędzie się  
w Niedzielę 26.04.2020r, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. Odbiór 
nagród możliwy w innym terminie.
6. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach 
publicznych. Przychodząc do Kościoła pamiętajmy o zakryciu ust i nosa, 
również podczas Mszy Świętej.
7. Informujemy, że od jutra (poniedziałek 20.04.2020r.) w kościele będzie 
mogło uczestniczyć we Mszy Świętej maksymalnie 30 osób.
8. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Słowo wśród nas” na miesiąc maj 
oraz gazetka parafialna „Tabor” w zakrystii i na stronie parafialnej. 
9. 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 2, 42-47
Psalm: Ps 118 
II czytanie: 1 P 1, 3-9 
Ewangelia: JJ 20, 19-31

Słowo Boże

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 

uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 
«Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 
włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek 20.04
6.30 ++ Krzysztof Sobiech 1 rocz. śmierci oraz Wacław, Ryszard  
  i Edward
8.30 ++ Anna Reszke – rocz. śmierci oraz ojciec, bracia  
  i bratowe  
18.00  + Bogumił Andrzejewski

Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pierwsze słowa jakie kieruje 
do nas Odkupiciel brzmią „Pokój wam!”. Są one bardzo potrzebne, gdyż 
żyjemy w świecie pełnym pokus i niepokojących wydarzeń. Następnie 
ukazuje nam swoje ręce i bok ze śladami przebicia. A „wspaniałość Jego 
podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta moc 
Jego”. Dobrze będzie dzisiaj szczególnie przyjrzeć się wizerunkowi 
Zbawiciela z obrazu „Jezu, ufam Tobie” i kontemplować Jego łagodne 
Oblicze oraz strumienie Krwi i wody, wypływające z Jego serca dla naszego 
oczyszczenia i przebóstwienia. Św. Jan wspomina w Ewangelii także  
o mocy Ducha Świętego do odpuszczania grzechów danej Apostołom  
i o „innych znakach, których nie zapisano w tej księdze, które uczynił Jezus 
wobec uczniów”. Pan Jezus powiedział św. Faustynie, że w sakramencie 
pokuty „są największe cuda, które się nieustannie powtarzają”. Także 
całe nasze życie jest pełne znaków Jezusa, tylko musimy je dostrzec.

kl. Marcin Nowak

Wtorek 21.04. 
6.30 -     Robert Brill – w dniu urodzin 
8.30    ++      Rodzice: Bronisława i Apolinary oraz rodzeństwo 
  i dziadkowie z obojga stron 
18.00  ++     Tadeusz Stęsik, syn Piotr oraz rodzice i rodzeństwo  
  z obojga stron 
 
Środa 22.04.  
6.30 + Danuta Bukowska
8.30 - O zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże    
  błogosławieństwo dla Stanisławy i Waldemara  
  z rodziną 
18.00 + Wanda Wawryszuk – 4 rocz. śmierci

Czwartek, 23.04. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika   
         Głównego Patrona Polski - uroczystość
6.30 + Janina Stuczyńska – int. Żywego Różańca  
8.30 ++ Mąż Jerzy oraz rodzeństwo z obojga stron
18.00 + Barbara Hoffmann – 7 rocz. śmierci 
 
Piątek 24.04.  
6.30 + Maciej Klej – int. z pogrzebu 
8.30 - Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. urodzin Emilii,  
  o opiekę Bożą i łaski Ducha Świętego dla niej  
  i całej rodziny  
18.00  - Lidia i Zenon Grudnowscy – 50 rocz. ślubu
 
Sobota, 25.04. Świętego Marka Ewangelisty - święto
6.30 ++ Zofia i Antoni Błaszkowscy 
8.30 - Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach i naszej  
  parafii – int. Żywego Różańca
18.00  ++ Siostry: Helena, Maria, Urszula – 1 rocz. śmierci oraz   
  siostrzenica Barbara

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26.04.
7.00 + Józefa – 18 rocz. śmierci
8.30 - Dziękczynno – błagalna dla Emilii i Mariusza w 19 rocz. ślubu 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny oraz Filipa w dniu 11 urodzin
13.00 + Córka Marzena Dopke
18.00 ++ Z rodziny: Reszka i Szulc

domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.


