
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie 
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

                         Mt 17, 1-9

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się 
im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza».

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
www.przemienienie.pl
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                      Ks. GM

 Codziennie spoglądali na Mistrza, tym razem spojrzenie było 
inne: nie z tej ziemi! Musieli do niego w myślach, a może i między sobą 
w rozmowach (we trzech), wracać, rozważać i tęsknić. I jeszcze Ten głos, 
który zagrzmiał na potwierdzenie!

 Piękny tekst, jakże nam, parafianom, bliski... „Panie, dobrze nam 
tu być” - mamy Górę Przemienienia codziennie, na wyciągnięcie ręki! 
Nawet nie trzeba po wielu schodach wchodzić i jesteśmy na szczycie! 
I jakie widoki!

 „Przywiązani” do ziemskiej rzeczywistości, jak Apostołowie, 
potrzebujemy „zasmakowania” czegoś wyjątkowego, tak bardzo 
boskiego, gruntującego słuszność postępowania i utwierdzającego 
w wierze. Wydarzenia, które umocni nas, kiedy przyjdzie „duchowa” 
śmierć, a jednocześnie pomoże przyjąć dar zmartwychwstania. 

 Apostołowie potrzebowali takiego doświadczenia, aby sytuacje 
i uczucia związane z męką nie przysłoniły im właściwego celu misji 
Jezusa. Z tej trójki przy krzyżu zostanie tylko Jan, ale i na Piotrze, i na 
Jakubie, wydarzenie na górze na pewno wyryło znamię w sercu.Ta
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- sobota: 10.00 - 11.00

00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17 ; 

30 dla młodzieży o godz.: 19 .

3. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy w intencji 
wspólnot naszej parafii.

30 002. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . 
00 00Adoracja od godz. 15  – 18 .

5. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna. 

7. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Różaniec”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.
8. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

9. W minionym tygodniu zmarli: śp. Wanda Tomasik, lat 72 oraz 
śp. Mieczysław Ziółkowski, lat 70.

Biuro parafialne:

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00

00 30 dla dorosłych o godz.: 8  i 18 ;

1. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach Męki 
Pańskiej: 

4. Młodzież klas 8 szkoły podstawowej, która pragnie przystąpić 
w przyszłym roku do sakramentu bierzmowania, zapraszamy na 

00
spotkanie w piątek 10 marca o godz. 20   do kościoła. 

00 dla dzieci o godz.: 17 ;

6. Za tydzień, 12 marca, rozpoczynamy rekolekcje parafialne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, które poprowadzi ks. Grzegorz Chirk. Msze św. 

30 00 00z naukami w czasie rekolekcji będą o godz. 8 , 10  i 18 .

- Droga Krzyżowa w piątki:



 Członkom Bractwa św. Rocha z kościoła Św. Krzyża w Warszawie i ich 
opiekunowi, ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi Bennikowi CM przypisuje się, 
bowiem napisanie tekstu specjalnego nabożeństwa. Nie wiemy czy 
ks. Bennik CM ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego 
a' Paulo, jest jedynym autorem tego dzieła, ale na pewno je wydał drukiem w luty 
1707 pod tytułem „Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne 
Gorzkie Męki Syna Bożego (…) rozpamiętywanie”. Nazwa się wzięła od MIRRY, 
czyli daru, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku. Dar mirry był 
zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.

 Jak podają różne źródła Gorzkie Żale nawiązują treścią do tradycji pieśni 
pasyjnych, lamentacji, płaczów…. Ich schemat oparty jest na schemacie Jutrzni 
z modlitwy brewiarzowej.      

 Stąd doszło pewnego razu do sporu między nimi. A poszło 
o pierwszeństwo w organizowaniu procesji pasyjnych… Jak mówi historia, 
przełożony Księży Misjonarzy – ks. Michał Tarło zakazał członkom Bractwa 
św. Rocha udziału w procesjach pasyjnych. I to ponoć to było zaczynem pięknego 
nabożeństwa Gorzkich Żali – czyli rozpamiętywaniem Męki i Boleści cierpiącego 
Zbawiciela.

 Gorzkie Żale – to popularne nabożeństwo i zbiór pieśni o męce Pańskiej 
śpiewanych podczas Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego. 
Historia powstania Gorzkich Żalów to koniec XVII i pierwsza połowa XVIII 
wieku. Wtedy to mieszczanie i magnateria, organizowali się w grupach 
modlitewnych tzw. bractwach nabożnych, takich jak Bractwo św. Rocha przy 
kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie. Zadaniem bractw była 
głównie działalność charytatywna, wspólne modlitwy czy nabożeństwa 
i procesje. Bractwa brały sobie za honor uczestnictwo właśnie w takich 
wydarzeniach liturgicznych.

 Pierwsze nabożeństwo zostało uroczyście odprawione w pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca 1707 tego roku w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Warszawie.

 To nabożeństwo bardzo szybko zyskało popularność w całej Polsce 
i otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Rozpowszechnili je oczywiście 
Księża Misjonarze Św. Wincentego a Paulo, którzy wówczas prowadzili w Polsce 
ponad 20 z około 30 seminariów duchownych w Polsce. Klerycy pokochali to 
nabożeństwo i po święceniach wprowadzali je na swoich parafiach. Nic więc 
dziwnego, że Gorzkie Żale było znane i śpiewane w większości parafii w Polsce. 
Migrujący za chlebem Polacy, zabrali ze sobą to, co mieli najcenniejszego, swoją 
wiarę, a z nią modlitwy i nabożeństwa. I w ten sposób do dzisiaj Gorzkie Żale są 
śpiewane po całym świecie.

         źródło: priest.pl

Intencje mszalne
Poniedziałek, 06.03.

306  †† Z rodziny: Miotk i Stencel
308  †† Rodzice: Natalia i Jan, rodzeństwo: Basia i Paweł

00 18 † Urszula – 20 rocz. śmierci
Wtorek, 07.03.

306  † Brat Stanisław Pilarski – 10 rocz. śmierci

306  † Cecylia Pokrzywińska – int. z pogrzebu 

00 18 - W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

30
8  †† Emilia i Stanisław Kirszling 

30
8  †† Franciszka, Stanisław, Bronisława, Franciszek, Marek

30
6  - O zdrowie dla ojca Andrzeja – Dominikanina

308  †† Rozalia Chmielewska – 26 rocz. śmierci oraz dziadkowie z obojga 
stron: Weronika i Leon Janczewscy oraz Józefa i Konstanty 
Chmielewscy

00 18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Czwartek, 09.03.

308  †/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla 
żyjących i ich rodzin 

00 18 †† Bronisław i Mirosław Lewkowicz

00 
18 †† Brat Leon oraz rodzice: Stanisława i Leon Portasińscy

Środa, 08.03.

30
6  † Bogumiła Polkowska – int. od koleżanek i kolegów z pracy

00 
18 †† Rodzice: Wanda, Ignacy, Zofia oraz dusze w czyśćcu cierpiące

308  - O Boże błogosławieństwo i opiekę dla wnuczki Moniki w dniu jej 
urodzin

30
6  †† Rodzice: Łucja i Bolesław oraz Apolonia i Franciszek

Piątek, 10.03.

Sobota, 11.03.

00
13  † Ojciec Henryk – 37 rocz. śmierci 

Niedziela, 12.03. III Niedziela Wielkiego Postu

00 
18 †† Rodzice oraz rodzeństwo z obojga stron

30
8  †† Halina i Zbigniew

30
11  †† Stefan – 12 rocz. śmierci oraz Halina, Tadeusz i Feliks 

Szarzyńscy 

00 
10 - ZA PARAFIAN

00
7  † Mąż Werner – 1 rocz. śmierci

Gorzkie Żale przybywajcie...
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