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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

IV Niedziela Wielkiego Postu 
laetare

1. Nabożeństwa Męki Pańskiej: 
 • Gorzkie Żale w Niedzielę o 17.00 
 • Drogi Krzyżowe w piątek: 17.00;  19.00
Odbędą się tylko za pomocą transmisji internetowej,  
na czas tych nabożeństw kościół będzie zamknięty. 

2. W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze 
Św. sprawowane będą o godz. 6.30, 8.30, 10.00 i 18.00.

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

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

5. W przyszłą niedzielę śpimy o godzinę krócej. W nocy w sobotę 
na niedzielę nastąpi zmiana czasu – wskazówki zegara należy 
przyspieszyć o jedną godzinę.

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.
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22 marca 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
Psalm: Ps 23 
II czytanie: Ef 5, 8-14 
Ewangelia: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Słowo Boże

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, 

niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto 
ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 
«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: 
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni 
twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest 
tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 
niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym 
Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów 
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział 
do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 23.03. 
6.30 - O zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie Ciesielczyk
8.30 + Józef - greg. 19   
18.00 ++ Babcia Wiktoria i Dziadek Zygmunt Skoczkowscy i zmarli z rodziny 

Wtorek,  24.03.  
6.30 +     Józef - greg. 20 
8.30    ++      Dorota - 24 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny 
18.00  ++     Helena Jwaszko - 10 rocz. śm. i Ignacy 
Środa, 25.03. 
6.30 ++ Krzysztof - 3 rocz. śm. i Maria - 45 rocz. śm. Piaseccy
8.30 ++ Rodzice: Maria i Augustyn, teściowie: Apolonia  
  i Władysław oraz mąż Henryk
10.00 + Józef - greg. 21
18.00 ++ Teofila - 24 rocz. śm., mąż Andrzej, rodzice i rodzeństwo 
Czwartek, 26.03.
6.30 + Helena Grabowska  
8.30 ++ Józef - greg. 22
18.00 ++ Zofia Lewińska - 17 rocz. śm. oraz Kazimierz, Józef,  
  Agnieszka 
 Piątek, 27.03. 
6.30 ++ Mirosław Kiedrowicz - 5 rocz. śm. oraz rodzice: 
  Krystyna i Paweł 
8.30 + Józef – greg. 23  
18.00  ++ Ojciec Franciszek Narloch oraz brat Henryk
 Sobota, 28.03. 
6.30 + Józef - greg. 24 
8.30 + Henryk Adamski - 4 rocz śm.
18.00  ++ Rodzice: Helena i Stanisław - w rocz. śm.

Niedziela, 29.03. V Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Józef - greg. 25
8.30 ++ Łucja - 20 rocz. śm. i Józef Kropidłowscy oraz rodzeństwo
10.00 - ZA PARAFIAN 
 - Eleonora i Józef Weberowscy - 50 lecie ślubu
11.30 ++ Mąż Grzegorz - 23 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron 
13.00 ++ Jerzy Zalewski oraz zmarli z rodziny: Raszlińskich  
  i Zalewskich 
18.00 ++ Gertruda i Wiktor Hirsz

Czwarta niedziela Wielkiego Postu przynagla nas do 
nawrócenia się, czyli przejrzenia na oczy w celu dostrzeżenia 
Miłosiernego Boga działającego w naszym życiu. Dziś Jezus 
spotyka niewidomego od urodzenia żebraka. W szabat, dzień 
święty, wyświadcza mu dobro otwierając oczy, które dotąd 
nie znały ani kolorów, ani kształtów i czyniły go całkowicie 
zależnym od innych ludzi. Kładzie na nie błoto, symbolizujące 
zaślepienie grzechem, nakazując przy tym udanie się do 
sadzawki Siloam i obmycie się. Dla nas może być ona symbolem 
sakramentu Chrztu Świętego, ale również Spowiedzi Świętej. 
Po podjęciu tego wysiłku, człowiek otrzymuje upragniony dar 
widzenia. Odtąd jego życie nabiera nowej jakości, wolności  
i barw, a wiara w Syna Człowieczego zdejmuje nawet lęk przed 
złośliwością faryzeuszów, którzy woleli trwać w zaślepieniu.

kl. Marcin Nowak

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek 
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni 
powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 
czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie 
więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, 
jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, 
a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, 
rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 
On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego 
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego 
widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.


