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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

V Niedziela Wielkanocna

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 14.05. (czwartek) – Św. Macieja Apostoła - święto
 16.05. (sobota) – Św. Andrzeja Boboli – święto

2. W środę przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo 
Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy 
Mszą Św. o godz. 20.00.

3. Za tydzień na Mszy Św. o godz. 13.00 Uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej. W wyniku ograniczeń związanych z pandemią 
w kościele mogą przebywać tylko dzieci komunijne wraz  
z rodziną.

4. W przyszłą niedziele przypadają imieniny J. E. Ks. Abp Sławoja 
Leszka Głódzia. Pamiętajmy  o nim w naszych modlitwach.

5. 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.
6. Nabożeństwo Majowe codziennie dla wszystkich po Mszy Świętej 
wieczornej.

7. Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć sakrament 
małżeństwa w lipcu, sierpniu lub wrześniu prosimy, aby formalności 
w biurze parafialnym oraz w poradnictwie rodzinnym załatwili  
do końca czerwca. 

8. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Słowo wśród nas”  
i „Różaniec” na miesiąc czerwiec oraz gazetka parafialna „Tabor” 
przy zakrystii.  

9. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Mariola Sierżęga, lat 59.
 śp. Jędrzej Rybarczyk, lat 73.
 śp. Krystyna Jakubowska, lat 72.
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10 maja 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Dz 6, 1-7
Psalm: Ps 33 
II czytanie: 1 P 2, 4-9 
Ewangelia: J 14, 1-12

Słowo Boże

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?»

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście 
Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie  
i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami,  



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek 11.05
6.30 + Alfons – 3 rocz. śmierci 
8.30 ++ Irena – 1 rocz. śmierci i Jerzy Tubaj, Łucja i Alfons  
  Cychosz oraz Leon Potrykus
 + Józef Woźniak – 2 tydz. po śmierci  
18.00  - Dziękczynno – błagalna w rodzinie 
 
Wtorek 12.05.
6.30 +     Włodzimierz Michalak – int. od sąsiadów 
8.30    ++     Stanisława i Franciszek
18.00  +     Irena Handke – 1 rocz. śmierci 

W dzisiejszej Ewangelii czytamy słowa Jezusa mówiące o Jego rychłym 
odejściu do domu Ojca, czyli do nieba. Cel tego odejścia jest następujący: 
pragnie przygotować tam miejsce dla nas, a później przyjdzie jeszcze raz na 
ziemię i zabierze nas ze sobą do niebiańskiej ojczyzny. Słowa te wypełniają 
się w podwójny sposób. Każdy chrześcijanin umierający w łasce uświęcającej 
może być pewien, że w momencie śmierci powita go Jezus zmartwychwstały 
i że umierając „przechodzi ze śmierci do życia” (J 5,24), choćby doświadczył 
czyśćca, ze względu na jeszcze nieodpokutowane, lecz odpuszczone co do winy 
grzechy. Druga katolicka prawda mówi o Paruzji, czyli objawieniu się Chrystusa 
wszystkim na końcu ziemskiej historii, aby publicznie „oddać każdemu według 
jego uczynków” (Rz 2,6). Teraz zaś Zbawiciel przemienia nasze serca, aby mógł 
w nich mieszkać podobnie jak w niebie.

kl. Marcin Nowak

Środa, 13.05
6.30 + Leon Szucki – int. z pogrzebu
8.30 ++ Jerzy, Waleria, Wojciech, Bogumiła, Lech 
18.00 - O Boże błogosławieństwo dla wnuka Czarka – 6 rocz.  
  urodzin oraz dla jego rodziców
20.00 - W intencji Ofiarodawców 
 - Za dzieci i młodzież – int. Żywego Różańca 
 - Justyna - w kolejną rocz. urodzin
 ++ Władysław, Franciszek, Stanisław oraz z rodziny Grebin

Czwartek, 14.05. Świętego Macieja Apostoła - święto
6.30 - Marta i Arkadiusz o zdrowie, Boże błogosławieństwo  
  i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 
8.30 ++ Janina Kanigowska i Adam Jędrzejewski
18.00 - Jakub – 14 rocz. urodzin
 
Piątek, 15.05 
6.30 ++ Zofia i Paweł Richter oraz zmarli z rodziny 
8.30 + Zofia – w dniu imienin 
18.00  ++ Stanisław Naczyk – 11 rocz. śmierci oraz zmarli  
  z rodziny: Halina i Mirosław 
 
Sobota, 16.05. Świętego Andrzeja Boboli -  swięto 
6.30 + Maciej Klej – int. od firmy pogrzebowej Eternum 
8.30 ++ Marianna i Władysław 
18.00  ++ Stanisław Kaszuba, Leszek Lipnicki, Krystyna  
  i Ryszard Ekstowicz oraz rodzice

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17.05.
7.00 ++ Stefania, Gerard, Alicja, Mirosław 
8.30 ++ Franciszka i Władysław Pranga, brat Władysław  
  i bratowa Janina                                 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 ++ Teściowie: Maria i Wiktor oraz szwagier Albin  
13.00 - PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
18.00 + Mąż Stanisław

a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od 
siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – 
wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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


