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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

III Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny pod hasłem: „Misterium Słowa, 
które stało się Chlebem życia”. Przez cały tydzień przy wyjściu z kościoła 
znajduje się koszyk z cytatami z Pisma Świętego, które można zabrać ze 
sobą.
2. Od dziś, codziennie po Mszy wieczornej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu do godziny 21.00.
3. Jutro nasza parafia przejmuje w Archidiecezji Adorację Najświętszego 
Sakramentu, która rozpocznie się o godz. 9.00, o godz. 15.00 Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, o godz. 17.30 Różaniec i zakończenie Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
4. W środę obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca maja. Okazja do 
spowiedzi św. od godz. 16.30. O godz. 17.00 Msza Św. pierwszopiątkowa. 
O godz. 18.00 Msza Św. w intencji Misji Świętych.
6. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański mając na uwadze dobro 
duchowe wiernych udzielił dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych 
przebywających w dniu 1 maja br. w Archidiecezji Gdańskiej.
7. W sobotę obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski – Głównej Patronki Polski. Msze Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30 13.00 i 18.00. Na Mszy Św. o godz. 10.00 będziemy się modlić  
w intencji Ojczyzny. 
8. Nabożeństwo Majowe codziennie dla wszystkich po Mszy Świętej 
wieczornej. 
9. Codzienne o godz. 20.30 różaniec w intencji osób chorych oraz tych, 
którzy się nimi opiekują i o oddalenie epidemii.
10. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach 
publicznych. Przychodząc do Kościoła pamiętajmy o zakryciu ust i nosa, 
również podczas Mszy Świętej.
11. Informujemy, że od poniedziałku 20.04.2020 r. w kościele może 
uczestniczyć we Mszy Świętej maksymalnie 30 osób. Zajmujemy miejsca 
wyznaczone w kościele.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
Psalm: Ps 16 
II czytanie: 1 P 1, 17-21 
Ewangelia: Łk 24, 13-35

Słowo Boże

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa 
byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej  
o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą  
o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali  
i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą  
w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, 
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: 
«To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 
prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga  
i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć 
i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, 
jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 
a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 
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Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek 27.04
6.30 ++ Agnieszka, Stanisław, Eugeniusz 
8.30 ++ Rodzice: Janina i Adolf  
18.00  - O łaskę wiary dla Kasi i Pawła z rodziną 

W trzecią już Niedzielę Wielkanocną słyszymy o uczniach idących 
drogą do Emaus, rozmawiających o ostatnich wydarzeniach związanych 
z męką i śmiercią Jezusa. Towarzyszy im smutek i rozczarowanie, gdyż 
spodziewali się, że to właśnie On, pełen mocy cudotwórca, wyzwoli 
Izraela spod władzy rzymskiej i zbuduje nowy, lepszy ład na tym świecie.  
Przy tej rozmowie niespodziewanie pojawia się Pan, który przysłuchuje się 
im i wypytuje o ich spojrzenie na zaistniałą sytuację. Zaczyna wyrzucać im 
zaślepienie i po raz kolejny tłumaczy wszystkie starożytne zapowiedzi przyjścia 
Mesjasza i tego, co miał dokonać. Gdy Go ostatecznie rozpoznali przy łamaniu 
chleba, znowu zniknął im z oczu. Dlatego też powinniśmy być spokojni, gdy 
plan Boży spełnia się inaczej niż tego byśmy chcieli. Bóg wszystkim kieruje  
z myślą o przyszłym życiu wiecznym, my zaś często pogrążamy się pragnieniami 
w doczesności. Z pewnością jednak nasze serca pełne wiary rozpoznają Jego 
realną obecność w Najświętszej Eucharystii. kl. Marcin Nowak

Wtorek 28.04. 
6.30 ++     Rozalia, Michał, Ryszard i Zbysław 
8.30    +      Jerzy Wroński – 1 rocz. śmierci 
18.00  ++     Melania i Tadeusz Przesmyccy oraz Krystyna,   
  Mieczysław, Jacek i Maciej Tokarczyk 
 
Środa, 29.04. Świętej Katarzyny Sieneńskiej - święto 
6.30 + Włodzimierz Michalak – int. z pogrzebu
8.30 ++ Z rodziny: Lubner i Spretke 
18.00 + Zygmunt Bolin – 1 rocz. śmierci 

Czwartek, 30.04. 
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny  
8.30 + Jan Młodzianowski – w dniu urodzin
18.00 + Matka Jadwiga – 20 rocz. śmierci 
 
Piątek, 01.05. 
6.30 ++ Mąż Juliusz – 16 rocz. śmierci, Edmund oraz zmarli  
  z rodziny 
8.30 ++ Rodzice i teściowie
17.00 ++ Mąż Stanisław oraz rodzice: Teofila i Aleksy,   
  Marianna i Franciszek  
18.00  - W intencji Misji  Świętych
 
Sobota, 02.05. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski   
      uroczystość 
7.00 + Janina – 1 rocz. śmierci 
8.30 +/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo  
  dla żyjących i ich rodzin
10.00 - w intencji Ojczyzny 
11.30 + Ewa Gaciuk – 1 rocz. śmierci
13.00 - w pewnej intecji 
18.00  - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 03.05. 
7.00 ++ Zygmunt Pokrzywiński oraz rodzice i teściowie 
8.30 ++ Janina i Jan oraz Ryszard i Danuta 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 ++ Rodzice: Waleska i Antoni 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
18.00 - O Boże błogosławieństwo dla wnuka Jacka – 19 rocz.  
  urodzin oraz o łaski Ducha Świętego na maturze

aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do 
grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są 
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 
I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, 
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby 
miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma 
się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać 
wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy  
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali 
zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również 
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


