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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

VI Niedziela Wielkanocna

1. Dzisiaj 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.
2. Dziś przypadają imieniny J.E.Ks.Abp Sławoja Leszka Głódzia. 
Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
3. Jutro ks. Daniel obchodzi 1 rocz. święceń kapłańskich. W tym 
roku razem z kolegami kursowymi oraz rodzicami obchodzić ją 
będą w naszej parafii na Mszy Św. o godz. 18.00.
4. Przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, którą 
obchodzimy za tydzień przypadają tzw. Dni Krzyżowe  
w poniedziałek, wtorek i środę. Podczas tych dni będziemy prosić                      
o obfitość plonów i błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy. 
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. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30  
i 18.00
7. Nabożeństwo Majowe codziennie dla wszystkich po Mszy Świętej 
wieczornej.
8. Od dziś w naszym kościele podczas Mszy Św. może uczestniczyć 
50 osób, natomiast w salce katechetycznej 10 osób.  
9. 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. 
10. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny” 
oraz gazetka parafialna „Tabor” przy zakrystii.  
11. Z okazji 100 rocz. urodzin Św. Jana Pawła II można nabyć świece 
upamiętniającą ten jubileusz w cenie 10 zł.
12. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Cecylia Struczyńska, lat 78.
 śp. Józef Konty, lat 81.
 śp. Elżbieta Chęć, lat 71.
 śp. Zofia Czupkowska, lat 76.
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17 maja 2020 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17
Psalm: Ps 66 
II czytanie: 1 P 3, 15-18 
Ewangelia: J 14, 15-21

Słowo Boże

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był 
na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ 
Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila,  
a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ 
Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem  
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto 
zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również  
Ja będę go miłował i objawię mu siebie».



Komentarz do Ewangelii

Intencje
Poniedziałek 18.05
6.30 + Łucja – 37 rocz. śmierci 
8.30 + Danuta  
18.00  + Henryk Dobrowolski – 17 rocz. śmierci  
 
Wtorek 19.05.
6.30 ++     Rozalia, Franciszek, Zofia, Zygmunt, Antoni,   
  Stanisław, Urszula 
8.30    ++     Rodzice: Otylia i Józef oraz rodzeństwo
18.00  ++    Rodzice: Helena i Feliks
 
Środa, 20.05
6.30 ++ Stefan Brodzki – 1 rocz. śmierci oraz Krzysztof  
  Brodzki – 3 rocz. śmierci
8.30 ++ Bernard i Eugeniusz 
18.00 - Dziękczynno – błagalna w rodzinie
 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny

Jezus Chrystus, chociaż wstąpił do Nieba i siedzi po prawicy Ojca, nieustannie 
troszczy się o swoje dzieci, które wziął pod opiekę w Chrzcie świętym. Posyła 
im Ducha Świętego i pomaga wieść życie w prawdzie, czyli prostocie serca  
i dokonywać właściwe wybory. Jest jednocześnie Pocieszycielem i pozwala 
być szczęśliwymi niezależnie od majętności, stanu, czy statusu społecznego. 
Szczęście to płynie ze świadomości bycia prowadzonym przez Boga, który nawet 
w cierpieniach daje pocieszenie i wskazuje na ostateczną nagrodę – życie 
wieczne. Nic dziwnego, że Ducha Prawdy nie mogą przyjąć ludzie światowi, 
zabiegający tylko o doczesne korzyści, żyjący w nieustannym niepokoju, aby 
czegoś nie utracić lub aby nie wypaść źle przed podobnymi sobie. My widzimy 
Boga, dlatego zachowujemy Jego przykazania i cieszymy się Jego miłością.

kl. Marcin Nowak

Czwartek, 21.05
6.30 + Włodzimierz Michalak – int. Żywego Różańca 
8.30 ++ Mąż Stefan brat Zbigniew oraz rodzice
18.00 ++ Jerzy, Zygmunt, Halina Karpińscy
 
Piątek, 22.05 
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla dzieci, synowej i wnuczka 
8.30 ++ Rodzice z obojga stron oraz Andrzej i Kazimierz 
18.00  ++ Rodzice: Stanisława i Leon oraz brat Leon   
  Portasińscy 
 
Sobota, 23.05 
6.30 + Stanisław Engler – int. z pogrzebu
 + Helena Rosińska – 1 rocz. śmierci 
8.30 ++ Rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny:   
  Byczkowskich i Biernat 
18.00  ++ Ojciec Andrzej – 70 rocz. urodzin oraz dziadkowie  
  z obojga stron

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, 24.05. 
7.00 ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
8.30 ++ Paweł Dopka i Helena Worzała                                                                 
10.00 - ZA PARAFIAN 
11.30 ++ Władysław Goliasz – 21 rocz. śmierci oraz rodzice  
  z obojga stron   
13.00 ++ Jan Kosmal oraz rodzice: Mówińscy i Kosmal 
18.00 ++ Rodzice: Stanisława i Antoni Fryckowscy oraz  
  brat Jan

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W INTERNECIE

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


