
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 od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy 
w królestwie niebieskim większy jest niż on».
                           Mt 11, 2-11

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 W tym wszystkim nie należy zapominać o Słowie. Ono daje tutaj 
najwięcej światła. Wzbudza wiarę oraz jednocześnie przynosi 
zrozumienie w to, co się wierzy. Należy nam prosić w tegorocznym 
Adwencie o większą świadomość wiary!
                                                                           Ks. GM

 Św. Anzelm z Canterbury napisał: „Nie staram się bowiem 
zrozumieć, abym uwierzył, ale wierzę, abym zrozumiał”. Wiara pełni rolę 
nadrzędną, ale rozum staje się jedyną i konieczną do niej drogą. Według 
świętego rozum jest jedynym sposobem, aby wiarę przeniknąć i umocnić. 
Aby być wiarą „prawdziwą”, potrzebuje rozumu i musi się na niego 
zdawać.

 Wydaje się, że Jan Chrzciciel szukał pewności, czy aby na pewno to 
ten „właściwy” Mesjasz. Miał wątpliwości? Jego wiara „zachwiała się”? 
A może kieruje zapytanie ze względu na swoich uczniów? Szuka 
potwierdzenia w praktyce, a nie w teorii?Ta

bo
r

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

1. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
00Świętej odbędzie się w dzisiaj o godz. 19  w kościele.

30
5. W sobotę o godz. 17  Nieszpory Adwentowe.

Biuro parafialne:

302. Rozpoczynamy trzeci tydzień Adwentu. Roraty codziennie o godz. 6  
z wyjątkiem niedziel. Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci 
z lampionami. 
3. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy: 

 14.12. (środa) – Świętego Jana od Krzyża

8. W opłatki i świece Wigilijne Caritas możemy zaopatrzyć się w zakrystii 
lub w sklepiku.

11. 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. Okna wyposażone są w potrójne szyby, 
aby zniwelować uratę ciepła. 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. 

9. We wtorek przypada 13-ty dzień miesiąca. Nasze nabożeństwo 
Fatimskie rozpoczniemy po Mszy św. wieczornej, które zakończymy Mszą 

00
św. o godz. 20 .

7. Nasza parafia organizuje konkurs Bożonarodzeniowy - „Moja Bombka 
Bożonarodzeniowa”. Szczegóły na stronie internetowej parafii. 

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

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

6. Chrztu Świętego udzielimy w Uroczystość Bożego Narodzenia 
00

o godz. 13 .

12. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Galilea” w zakrystii „Różaniec” na miesiąc grudzień. Na 
stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

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

13. W minionym tygodniu zmarła: śp. Krystyna Kuźniarz, lat 79, 
śp. Anna Kwit, lat 80 i śp. Roman Bach, lat 54.

 13.12. (wtorek) – Świętą Łucję



Czasem nawet nam - ludziom wierzącym - wydaje się, że radość, o której 
mowa, jest tylko poruszeniem serc ludzkich utrapionych szarzyzną 
i przeciętnością, zwykłością życia, bo życie nawet po narodzeniu Chrystusa 
zostało takie, jakie było przedtem. Nie odeszły utrapienie i smutek, nie obeschły 
łzy i płacz nie umilkł, nie znikło cierpienie i nie odeszła śmierć.

Taki odbiór obecności Chrystusa pośród ludzi nie jest łatwy, ale chyba 
jedynie godny dojrzałego chrześcijanina. Człowiek, który w taki sposób przeżywa 
Adwent, zdaje sobie sprawę, że teraźniejszość wymaga, aby doczesność nie tylko 
nie przesłaniała, ale pomagała wyraźnie widzieć nadzieję spotkania się z pełnią 
radości.                                                               źródło: www.niedziela.pl/artykul/22688/nd/Radujcie-sie

Radość powinna stanowić istotny element życia chrześcijańskiego. 
Chrystus często do niej zachęcał i nadal pragnie, aby pełna radość była udziałem 
człowieka. Modlił się do Ojca o taką radość dla swoich uczniów; aby ją mieli i by 
ona była pełna (zob. J 17,13). Za wzorem Mistrza tę samą prośbę kieruje do nas 
Apostoł Narodów: „Zawsze się radujcie”. Ewangelia to Radosna Nowina, a świat, 
niestety, odchodzi od Słowa, które stało się Ciałem, w imię „radości”, której 
rzekomo chrześcijaństwo pozbawia człowieka przez swe żądania i nakazy. 
Odchodzi w imię „radości”, a błąka się coraz bardziej w zaułkach smutku.

Doszło nawet do tego, że wielu chrześcijan już na nic nie czeka. Pierwsze 
przyjście Chrystusa mają za sobą, drugiego się obawiają i nie życzą go sobie.

Z tą radością rzeczywiście mamy problem. Wiele już razy zwiastowano na 
tym świecie radość, „jakiej jeszcze nie było”, jakiś „złoty wiek” spełnionych 
pragnień, erę szczęśliwości. A jednak w szeregu mijających dni i lat nie możemy 
się dopatrzeć, gdzie jest ta radość, która mogłaby napełnić serce i wzbogacić myśl 
tak, by człowiek mógł trwać w radości, a radość w człowieku.

Przeżywamy Adwent - czas radosnego czekania na spotkanie z Panem. 
Radosne czekanie na spotkanie z Panem jest tym, o co chodzi w naszym 
Adwencie. Radośnie czekać na Chrystusa, to zgodzić się na wrzucenie w glebę 
serca ziarna radości. Przechodzą nad nim dni i noce zarówno pogodne, jak 
i burzliwe. Ono tkwi w sercu spokojnie (dając już jakąś radość), dopóki nie 
przyjdzie jego czas. A kiedy nadejdzie stosowna chwila, rozsadzi ziemię, 
wyrośnie i wyda owoc sobie właściwy. Tak więc na pełny wymiar tej radości 
trzeba umieć czekać cierpliwie i wielkodusznie. To jest adwent ludzkiego życia. 
Nie wiadomo, ile jeszcze drogi przed nami i jak długi czas to ziarno będzie w nas 
spoczywać - jakoby przykryte ziemią, doczesnością. Aż przyjdzie ten dzień 
naznaczony przez Boga, w którym radość - ziarno posiane w sercu człowieka 
i noszone przez całe lata, zacznie się rozwijać w kwiat i owoc doskonałego 
spełnienia. Taki właśnie jest chrześcijański Adwent, dokładnie takie ma być 
radosne czekanie na Chrystusa.
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00 
10 - ZA PARAFIAN

30
11  †† Edmund – 11 rocz. śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz zięć 

Józef

00 
18 †† Ewa Jędrzejewska – 1 rocz. śmierci

30
8  †† Rodzice: Helena i Tadeusz Kałużyńscy, dziadkowie z obojga stron oraz 

brat Andrzej 

- Maciej – 18 rocz. urodzin

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni

30
8  † Krystyna Szulc – int. z pogrzebu

Poniedziałek, 12.12.
306  - O ulgę w cierpieniu dla Eugenii

00 18 †† Ryszard – 6 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron 

30
6  - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha 

Świętego dla Teresy oraz całej rodziny

- Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej nad naszą parafią i Ojczyzną – int. Żywego Różańca

00 
18 † Jadwiga Maliszewska – int. z pogrzebu

306  †† Marianna i Marian – 10 rocz. śmierci oraz: Teresa, Jan, Mieczysław, 
Joanna, Tomasz

00 
18 † Józefa Silna – 2 rocz. śmierci

Czwartek, 15.12.

30
8  † Zofia – w dniu urodzin

30
8  † Edmund – w dniu urodzin

00 18 †† Mąż Zygfryd Sikorski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

306  † Kazimierz Kosiedowski

00 20 - W intencji Ofiarodawców

Wtorek, 13.12. Świętej Łucji

† Waldemar Kunz – int. od chóru Przemienienie
Środa, 14.12. Świętego Jana od Krzyża

308  † Werner

306  †† Marta, Józef, Gabriel – 44 rocz. śmierci

30
6  † Gertruda Kropidłowska - int. Żywego Rożańca

30
8  † Janina Abramowska

Niedziela, 18.12. IV Niedziela Adwentu

308  † Ludwik – 1 rocz. śmierci 

007  † Jerzy Zalewski

Sobota, 17.12.

00 18 †† Gerard Krajewski oraz zmarli z rodziny Krajewskich

00 
18 † Ewa Jędrzejewska – 1 rocz. śmierci

Piątek, 16.12.
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