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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

VII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj mija 29 rocznica święceń biskupich J.E. Ks. Abp.  
Metropolity Sławoja Leszka Głódzia – pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.  
2. Rozpoczynamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
3. Przeżywamy ostatnie dni karnawału. Najbliższa środa (Popielec) 
rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem odbędą się w poniedziałek i wtorek: 
godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 17.00 – Różaniec 
oraz Modlitwy przebłagalne.
4. W Środę Popielcową rozpoczynamy czas nawrócenia 
i pokuty przygotowujący nas do Świąt Wielkanocnych. 
W tym dniu obowiązuje post ścisły, tzn. wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych wraz ze spożyciem jednego posiłku do syta. 
Msze św. będziemy sprawować 
o godz.: 6.30, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00,19.30.
5. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach 
Męki Pańskiej: 
 •`Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę  
     o godz. 17.00; 
 •  Droga Krzyżowa w piątki:
  - dla dorosłych o godz.: 8.00 i 18.30;
  - dla dzieci o godz.: 17.00;
  - dla młodzieży o godz.: 19.30.
6. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7.00 w języku kaszubskim.
7. We wtorek 10 marca o godz. 18.00 J.E. Ks. Abp Sławoj Leszek 
Głódź udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. 
8. Rodzinę, która zamówiła Mszę Św. 10 marca na godz. 18.00 
prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub biurze parafialnym.
10. W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Stanisław Engler, lat 82.
 Śp. Stanisław Węsierski, lat 73

B������� P���������

TABOR
��

23 lutego 2020 r.Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18
Psalm: Ps 103 
II czytanie: 1 Kor 3, 16-23 
Ewangelia: Mt 5, 38-48

Słowo Boże

Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za 

ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: 
lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu  
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi,  
i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego 
bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół  
i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się 
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 24.02. 
6.30 - Jolanta i Artur – 19 rocz. ślubu 
8.30 + Henryk – 12 rocz. śmierci   
18.00 + Henryk Trociuk – greg. 29

Wtorek,  25.02.  
6.30 -     O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie  
  Ciesielczyk 
8.30    ++     Mąż Henryk oraz zmarli z rodziny Byczkowskich i Biernat 
18.00  +     Henryk Trociuk – greg. 30 

Środa, 26.02. Środa Popielcowa 
6.30 + Janina Pawłowska – 23 rocz. śmierci
8.30 + Anna – 6 rocz. śmierci
10.00 - O dary Ducha Świętego, przemianę życia oraz zdrowie  
  i pracę dla Synów i Córki
16.00 ++ Mąż Edward Licznerski – 17 rocz. śmierci oraz zmarli  
  z Rodziny
18.00 - W pewnej intencji
19.30 ++ Rodzice: Danuta i Józef Blicharz 
Czwartek, 27.02.  
6.30 ++ Rodzice: Zofia i Franciszek, Małgorzata i Feliks oraz  
  zmarli z obojga stron   
8.30 ++ Teresa i Henryk Eichstaedt 
18.00 ++ Ludwika i Stefan Łukaszewscy 
 Piątek, 28.02. 
6.30 + Jadwiga Jeszke 
8.30 ++ Krystyna Sikora – 10 rocz. śmierci oraz zmarli z rodzin:  
  Ufnowskich i Sikora 
18.00  + Adam Dydziński – 13 rocz. śmierci 
 Sobota, 29.02.  
6.30 + Roman Przybyłek – int. z pogrzebu  
8.30 ++ Rozalia Chmielewska – 24 rocz. śmierci oraz dziadkowie:  
  Leon i Weronika Janczewscy 
18.00  ++ Marta Wiśniewska – 17 rocz. śmierci oraz Rodzice 
 
Niedziela, 01.03. I Niedziela Wielkiego Postu 
7.00 ++ Józef Brylowski oraz zmarli z rodzin: Brylowskich, Kreft  
  i Hebel 
8.30 ++ Janusz Peek – 11 rocz. śmierci oraz Łucja i Helena 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 - O Boże błogosławieństwo dla Małgosi i Marty
 - O szczęśliwą operację dla Beaty 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 + Jan Sidorczuk – 55 rocz. śmierci

Pan Jezus wymaga od swoich wyznawców, aby postępowali 
odmiennie od reszty świata. Przede wszystkim pragnie oduczyć nas 
mściwości i chęci wyrównywania rachunków „na własną rękę”, gdyż 
to prowadzi do nakręcania się spirali zła, zabiera pokój z serca, 
zatruwa myśli i kradnie energię, którą moglibyśmy włożyć w dobre 
czyny. Jak ktoś nieznający nas i przypatrujący się nam pozna, że 
jesteśmy chrześcijanami i sam zapragnie przyjąć Świętą Wiarę? 
Z pewnością nie wystarczy mu zobaczyć nas idących do kościoła 
jednego dnia, a wykłócających się o każdą sprawę i o każdy grosz 
dnia następnego. Na pewno jednak zaimponuje mu, kiedy zauważy, 
że żyjemy według słów: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). To bowiem ukazuje, 
że wierzymy w Bożą sprawiedliwość, która „za dobro wynagradza, 
a za zło karze” w stosownym momencie, tzn. po śmierci. Jednak 
dopóki jesteśmy na tym świecie słońce Ojca Niebieskiego „wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). Starajmy się razem ze Zbawicielem 
pozyskać dla Nieba każdego człowieka. Nagroda jest już blisko,  
u progu.

kl. Marcin Nowak

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec 
wasz niebieski».


