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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

V Niedziela Wielkiego Postu

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 tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca kwietnia:
 Pierwszy Czwartek o godz. 18.00. Msza Św. w intencji kapłanów  
 oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy  
 Św. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 Pierwszy Piątek. O godz. 18.00. Msza Św. w intencji Misji Świętych.
3. Za tydzień Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień,  
w którym Kościół przeżywa Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Podczas każdej Mszy Świętej poświęcimy palmy. 
4. Chrztu Świętego udzielimy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
na Mszy Świętej
o godz. 13.00. Nauka dla rodziców i chrzestnych w środę 6 kwietnia po 
wieczornej Mszy Św. 
5. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny” oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc 
kwiecień w zakrystii. Na stelażu pozostałe tytuły prasy.
6. Organizujemy konkurs na Pisankę Wielkanocną. Szczegóły na  stronie 
internetowej. Zdjęcie pracy konkursowej prosimy przesłać na adres 
kontakt@przemienienie.pl 
7. Spowiedź święta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.30 oraz 
15.00 – 16.30. 
Księża będą spowiadać w: Kościele, salce katechetycznej, biurze 
parafialnym oraz w kaplicy pogrzebowej (wejście od strony kcyńskiej).
8. 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. 
9.W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Stanisław Nowicki, lat 71.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Ez 37, 12-14
Psalm: Ps 130 
II czytanie: Rz 8, 8-11 
Ewangelia: J 11, 3-7. 17. 20-27.  
        33b-45

Słowo Boże

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 

którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza 
ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony 
chwałą».

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 

przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów 
do Judei».

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego 
w grobie.

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 
spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, 
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga».

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto 

we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek, 30.03. 
6.30 + Józef – greg. 26
8.30 ++ Jan Dończyk – 7 rocz. śmierci, rodzice, rodzeństwo z obojga  
   stron oraz Tadeusz i jego rodzice   
18.00 + Czesław Roszkowiak 
Wtorek,  31.03.  
6.30 -     Dziękczynno – błagalna dla Zofii w dniu urodzin 
8.30    +      Józef – greg. 27 
18.00  +/-     Leonard Purtak – 4 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron  
  oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie 
Środa, 01.04. 
6.30 + Józef – greg. 28
 + Teofil Szulc – 6 rocz. śmierci
8.30 + Stanisław – w dniu urodzin
18.00 ++ Alfreda i Kazimierz, Władysława i Tadeusz oraz brat Ireneusz
Czwartek, 02.04.
6.30 + Józef – greg. 29  
8.30 ++ Mieczysław Watkowski oraz rodzice z obojga stron
18.00 - Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 
Piątek, 03.04. 
6.30 + Józef – greg. 30
8.30 + Ryszard – 3 rocz. śmierci  
18.00  - W intencji Misji  Świętych
 
Sobota, 04.04. 
6.30 ++ Józef , Anna, Jan 
8.30 +/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo  
  dla żyjących i ich rodzin
18.00  - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

Niedziela, 05.04. Niedziela Palmowa
7.00 ++ Żona Krystyna, syn Jerzy oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
8.30 + Euzebiusz Roman – 13 rocz. śmierci
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 ++ Hanna Dziedzic – 19 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
18.00 ++ Mama Edyta – 25 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny:  
  Zając, Kamińskich, Stojczyk

Chociaż dla nas śmierć jest czymś nieodwracalnym, dla Jezusa jest 
ona jak sen. Nasz Pan z taką samą łatwością kazał swojemu zmarłemu 
przyjacielowi,  Łazarzowi wrócić do życia, jak mama budzi śpiące dziecko 
mające zaraz iść do szkoły. Wskrzeszony Łazarz jednak nadal podlegał 
prawom tego świata i ostatecznie umarł ponownie. Dopiero śmierć  
i zmartwychwstanie Chrystusa zapoczątkuje coś nowego. Gdy budzimy 
się rano, marzenia senne, które przedtem wydawały się nam rzeczywiste 
i prawdziwe, w jednym momencie stają się mgliste i nierealne. Podobnie 
będzie w momencie naszej śmierci – odkryjemy niesamowite istnienie, 
wobec którego życie ziemskie jest co najwyżej cieniem. Co więcej, 
kiedyś i nasze ciała zmartwychwstaną. Wykorzystajmy więc krótki 
czas Wielkiego Postu i całego naszego życia, aby najgłębiej zabiegać  
o przyjaźń z Bogiem.

kl. Marcin Nowak

Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?»
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc 

mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, 
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. 
Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!»
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży 

bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 

chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję 

Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 
posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na 
zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz 
jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie 
mu chodzić».

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego 
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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


