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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

IV Niedziela Wielkanocna

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 04.05. (poniedziałek) – Św. Floriana
 06.05. (środa) – Św. Apostołów Filipa i Jakuba - święto

2. Codziennie po Mszy wieczornej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu do godziny 21.00. O godz. 20.30 różaniec  
w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują  
i o oddalenie epidemii.

3. We wtorek o godz. 18.00 Msza Św. w intencji Papieża, 
Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca maja.  
O godz. 18.00 Msza Św. w intencji kapłanów oraz o święte 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św. Koronka 
do Miłosierdzia Bożego

5. W piątek obchodzimy uroczystość Św. Stanisława - Głównego 
Patrona Polski. Na Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy  
w intencji wspólnot naszej parafii. Z racji uroczystości post 
nie obowiązuje.

6. Nabożeństwo Majowe codziennie dla wszystkich po Mszy 
Świętej wieczornej. 

7. Za tydzień nasza kolekta specjalna. 

8. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Słowo wśród nas”  
i „Różaniec” na miesiąc czerwiec oraz gazetka parafialna „Tabor”  
w zakrystii.  
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3 maja 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Dz 2, 14a. 36-41
Psalm: Ps 23 
II czytanie: 1 P 2, 20b-25 
Ewangelia: J 10, 1-10

Słowo Boże

Jezus jest bramą owiec
Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi 

do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają 
jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu 
obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, 



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek 04.05
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny 
8.30 + Marian Kasperek – int. od Mirosława z rodziną  
18.00  ++ Rodzice: Helena i Stanisław 
 
Wtorek 05.05.
6.30 -     O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie   
  Ciesielczyk 
8.30    ++     Stanisława, Stanisław, Franciszka, Władysław, Józef,   
  Zbigniew oraz zmarli z rodzin: Klas, Witkowskich, Adamus 
18.00  -     W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam 

Ewangelia Czwartej Niedzieli Wielkanocnej szczególnie przypomina nam 
prawdę, że Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem. Ten najlepszy Pasterz 
odszukuje zagubioną owcę, sprowadza z powrotem zabłąkaną, opatruje 
skaleczoną, umacnia chorą, a tłustą i mocną ochrania. Wszystkie zaś owce pasie 
sprawiedliwie (por. Ez 34,16). Każdy z nas, ochrzczonych, jest jedną z Jego 
owiec. Mocno słuchajmy więc Jego głosu, który kieruje do nas poprzez Kościół 
Katolicki. Nie chodźmy za obcymi, fałszywymi prorokami, którzy głoszą nam 
zasady sprzeczne z Ewangelią i Dekalogiem. Uciekajmy od tych, którzy atakują 
prawowitych pasterzy Kościoła, a módlmy się gorąco za naszych kapłanów, 
biskupów oraz papieża. Pamiętajmy, że tylko Chrystus pragnie zachować 
nas od nieszczęścia oraz doprowadzić do trwałego i prawdziwego szczęścia  
w wieczności.

kl. Marcin Nowak

 
Środa, 06.05 Świętych Apostołów Filipa i Jakuba - święto 
6.30 ++ Jadwiga Hajnce i Piotr
8.30 + Zofia – 12 rocz. śmierci 
18.00 ++ Krystyna, Leon, Weronika, Monika, Jan 

Czwartek, 07.05 
6.30 ++ Augustyn, Marta, Julian, Marta oraz zmarli z rodziny 
8.30 + Mąż Alfons Kropidłowski – 13 rocz. śmierci
18.00 - Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie,  
  zakonne i misyjne 
 
Piątek, 08.05 Świętego Stanisława Głównego Patrona Polski   
    uroczystość 
6.30 + Robert Marchlewski 
8.30 + Stanisław – w dniu imienin  
18.00  - WSPÓLNOTY PARAFIALNE
 
Sobota, 09.05.
6.30 ++ Rodzice: Józefa i Leon oraz Anna i Antoni 
8.30 + Stanisław Kuligowski
18.00  ++ Stanisław Kaszuba, Leszek Lipnicki, Krystyna  
  i Ryszard Ekstowicz oraz rodzice

V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 10.05. 
7.00 ++ Rodzice: Stanisława i Bolesław oraz ciocia Wanda 
8.30 - Stefania Stubińska – w dniu urodzin oraz dla rodzin:  
  Stubińskich i Marszałkowskich 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 ++ Dziadkowie z obojga stron oraz z rodziny: Tutka  
  i Blicharz 
13.00 + Julia Białk – 9 rocz. śmierci 
18.00 ++ Rodzice: Helena i Michał oraz teściowa Paulina

zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.  
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

www.przemienienie.pl - zakładka “na żywo“ lub “na żywo 2“


