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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

III Niedziela Adwentu

1. Rozpoczynamy trzeci tydzień Adwentu. Roraty codziennie  
o godz. 6.30 z wyjątkiem niedziel. Zapraszamy wszystkich,  
a zwłaszcza dzieci z lampionami. 

2. Okazja do spowiedzi świętej w sobotę od godz. 17.00 do 19.00.

3. W Wigilię Bożego Narodzenia nie ma Mszy Św. o godz. 18.00. 
Zachęcamy do utrzymania w naszych domach tradycyjnego, 
katolickiego charakteru wieczerzy wigilijnej, tzn: z modlitwą, 
łamaniem się opłatkiem, śpiewem kolęd i zachowaniem postu. 

4. Msza św. Wigilijna o godz. 22.00. O północy Pasterka, podczas 
której jako wspólnota parafialna powitamy rodzącego się Chrystusa.

5. Chrztu Świętego udzielimy w Uroczystość Bożego Narodzenia  
o godz. 13.00. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę 21 grudnia  
po Mszy Św. wieczornej.

6. Sklepik parafialny otwarty dzisiaj w salce pod plebanią od 9.00 do 
14.00, w którym można zaopatrzyć  w opłatki, kartki świąteczne, 
lampiony i świece Wigilijne Caritas. W opłatki i świece można 
również zaopatrzyć się w zakrystii.

7. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” , na stelażu 
pozostałe tytuły prasy. 

8. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni zapraszają na występ 
słowno-muzyczny pt. „Dzisiaj milicja użyła broni”, który odbędzie się  
17 grudnia w Kościele NSPJ o godz. 15.55.

9. Zostało włączone ogrzewanie kościoła – prosimy o zamykanie 
drzwi.

10. W minionym tygodniu zmarła:
 śp. Terea Eichstaedt, lat 92
 śp. Julian Suwała, lat 82
 śp. Anna Okulisz, lat 78.
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15 grudnia 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Iz 35, 1-6a. 10 
Psalm: Ps 146 
II czytanie: Jk 5, 7-10 
Ewangelia: Mt 11, 2-11

Słowo Boże

Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, 

posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, 
który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus 
im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.  
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: 
«Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? 
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym,  
o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed 
Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy 



Komentarz do Ewangelii 

Intencje
Poniedziałek, 16.12. 
6.30 + Julian Obolewicz – int. z pogrzebu 
8.30 + Marian Kasperek – int. od Grażyny z Synem 
18.00 ++ Rodzice: Stefania i Jan Dzwonkowscy
 
Wtorek,  17.12.  
6.30 ++      Marta, Józef i Gabriel – 41 rocz. śmierci 
8.30    ++      Kazimierz – 6 rocz. śmierci oraz Rodzice 
18.00  +     Ewa Klebba – int. od koleżanek z pracy 

Środa , 18.12.  
6.30 + Włodzimierz Nowak – int. z pogrzebu 
8.30 ++ Stanisław – 4 rocz. śmierci oraz Rodzeństwo 
18.00 - O opiekę Boża dla rodziny Roman oraz w intencjach
  Bogu wiadomych 

Czwartek, 19.12. 
6.30 ++ Ryszard Niedźwiecki, rodzice: Helena i Czesław 
  oraz Dziadkowie z obojga stron
 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dariusza
  oraz całej Rodziny
8.30 ++ Mąż Stanisław Flisik – 10 rocz. śmierci, Rodzice  
  z obojga stron, brat Jerzy i Szwagrowie 
18.00 + Córka Marzena Dopke – w dniu urodzin 
 

Piątek, 20.12. 
6.30 + Zdzisława Gajewska – int. z pogrzebu 
8.30 + Ks. Lech Stasiewski 
18.00  + Stanisław Potrykus – 20 rocz. śmierci
 
 Sobota, 21.12. 
6.30 ++ Irena i Ambroży Rułkowscy – int. z pogrzebu 
8.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy  
  Jadwigi 
18.00  +/- Stefania – 21 rocz. śmierci, Jan – 21 rocz. śmierci,
  Małgorzata i Bronisław oraz o zdrowie i Boże
  błogosławieństwo dla Renaty  
 
Niedziela, 22.12. IV Niedziela Adwentu 
7.00 ++ Rozalia – 11 rocz. śmierci i Jan – 31 rocz. śmierci 
8.30 + Mąż Mieczysław – 2 rocz. śmierci 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 + Edmund Bylicki – 8 rocz. śmierci 
13.00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 
  Ciesielczyk 
18.00 ++ Ojciec Zdzisław Kunda – 11 rocz. śmierci, 
  brat Grzegorz oraz teść Zygfryd

Parafia Przemienienia Pańskiego 
Gdynia Cisowa
ul. Kcyńska 2
81-005 Gdynia
tel. 58 623 62 24

Biuro Parafialne czynne:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek, środa: 10.00 - 11.00, 17.00 - 17.30,
czwartek: nieczynne,
piątek: 10.00 - 11.00,
sobota: 10.00 - 11.00.

Pan Jezus zadaje nam dzisiaj pytanie: “Ale co wyszliście  
zobaczyć?” (Mt 11, 8). Po co przychodzimy do kościoła na Mszę 
świętą? Aby przyjść do Jezusa i podziękować za wszystko czym mnie 
obdarzył i prosić o kolejne łaski, czy tylko aby wypełnić niedzielny 
obowiązek nie wierząc w moc Bożą? Wiara rodzi się ze słuchania 
(por. Mt 11, 15), a umacniana jest tym, co się widzi (por. Mt 11, 
5). Tylko widząc działanie Boże w moim życiu jesteśmy w stanie 
usłyszeć Słowo Boże, szczególnie w adwencie, oraz ujrzeć Boga 
takim jakim jest - Miłosiernym.

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on».

kl. Jakub Wojewódka


