
                           Mt 1, 18-24

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane 
przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
www.przemienienie.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Jezus - od hebr. „Jehoszua” - znaczy: Jahwe jest zbawieniem. 
Pamiętamy, że Mesjasz nie miał wybawić ludu z niewoli politycznej, ale 
w tym fragmencie dokładnie zaznacza się Jego misja odkupieńcza.          

 Biblia przedstawia Abrahama jako ojca naszej wiary, lecz postawa 
Józefa jest przykładem nie mniej bohaterskiej wiary: w pełni zaufał on 
słowom anioła. I zostaje sowicie nagrodzony. Jako pierwszy, zaraz po 
Maryi, dowiaduje się o przyjściu Mesjasza. Co więcej, otrzymując tytuł 
syna Dawida, zostaje uroczyście wprowadzony do szeregu wielkich 
potomków. 

                Ks. GM

 Wyraźnie Ewangelista Mateusz przekazuje informacje o Maryi 
i Józefie tylko ze względu na Jezusa. Ukazuje Opiekuna jako męża wielkiej 
uczciwości i sprawiedliwości. Mateusz ową sprawiedliwość postrzega 
w trosce o Maryję: Józef chce jej zaoszczędzić hańby, którą okryłaby się 
oraz troszczy się nie tylko o skrupulatne przestrzeganie prawa, ale kieruje 
się także dobrocią Boga, obdarzającego ludzi swą własną 
sprawiedliwością. Ta
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1. Rozpoczynamy czwarty tydzień Adwentu. Roraty do piątku o godz. 6 . 
Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci z lampionami. 

00 00
2. Okazja do spowiedzi świętej w środę, czwartek i piątek od godz. 17  do 18 .

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

godz. 15  – 18 .
004. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia nie ma Mszy Św. o godz. 18 . Zachęcamy 

do utrzymania w naszych domach tradycyjnego, katolickiego charakteru 
wieczerzy wigilijnej, tzn:  z modlitwą, łamaniem się opłatkiem, śpiewem kolęd 
i zachowaniem postu. W gazetce parafialnej Tabor znajduje się modlitwa przy 
stole wigilijnym. 

6. W niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Święte odprawimy o godz. 
30 00 30 00 00 i 00 00 8 ; 10 ; 11 ; 13  nie ma Mszy Św. o godz. 7 18 . Na Mszy Św. o godz. 13

udzielimy Chrztu Świętego.

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

11. Zostało włączone ogrzewanie kościoła – prosimy o zamykanie drzwi.
12. 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. 

8. Nasza parafia organizuje konkurs Bożonarodzeniowy - „Moja  Bombka
Bożonarodzeniowa”. Szczegóły na stronie internetowej parafii. Prace prosimy 
przynosić do 23 grudnia.

13. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” 
i „Słowo wśród nas” na miesiąc styczeń. Na stelażu pozostałe tytuły prasy 
katolickiej.

10. W tym roku wizyta duszpasterska (kolęda) odbywać się będzie tak, jak przed 
pandemią. 

7. W drugi dzień świąt czcimy Św. Szczepana – pierwszego męczennika. Msze 
00 30 00 30 00 00Święte według porządku niedzielnego: 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13 ; 18 . Kolekta w tym 

dniu jest przeznaczona na katolickie uczelnie naszej Archidiecezji.

005. Msza św. Wigilijna o godz. 22 , na którą zapraszamy szczególnie dzieci. 
O północy Pasterka, podczas której jako wspólnota parafialna powitamy 
rodzącego się Chrystusa.

- piątek: 10.00 - 11.00

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

- sobota: 10.00 - 11.00

Biuro parafialne:

14. W minionym tygodniu zmarła: śp. Janina Formella, lat 75, 
śp. Gertruda Kropidłowska, lat 88 i śp. Janina Buchert, lat 75.

https://www.bing.com/search?q=bombk%c4%99&FORM=SSRE


W: Amen.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
P: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

     Ciebie prosimy…

Prowadzący (zapalając świecę): Światło Chrystusa.

EWANGELIA

 Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa 
według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów 
Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie 
narodzin Syna Bożego.

MODLITWA POWSZECHNA
(Po odczytaniu fragmentu można zaśpiewać „Bóg się rodzi”)

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię 
i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela i prosimy Cię:
 Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-20)

P: W 65. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według 
kalendarza greckiego, w 752. roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku 
panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w całym świecie 
nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, 
świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście.

     Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie
 Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. 
     Ciebie prosimy…
 Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych 
na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. 

 Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem 
Twej chwały.    Ciebie prosimy…
Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…
MODLITWA PRZED PODZIELENIEM SIĘ OPŁATKIEM
 A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – 
chlebem miłości. 
 Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę 
Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej 
światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem 
przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi 
się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się 
chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród 
których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PODCZAS WIGILII Intencje mszalne

00 
18 † Henryk Eischtaedt

00 18 †† Barbara i Anna Szulc

30
6  †† Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Jerzy, Antoni, Stanisław

Czwartek, 22.12.
30

6  † Gertruda Kropidłowska – int. od pracowników plebanii 

Piątek, 23.12.

00 18 † Dorota Kucharska

308  - W intencji Bogu wiadomej

308  - O zdrowie i potrzebne łaski dla córki Beaty i syna Dariusza oraz ich dzieci

30
6  † Gertruda Kropidłowska – int. od pracowników plebanii

Wtorek, 20.12.

Poniedziałek, 19.12.
30

6  †† Rodzice: Stanisław i Agnieszka Kosiedowscy

00 
18 †  Agnieszka Konkol – 30 rocz. śmierci oraz Józef, Kazimierz i Maria 

30
6  † Stanisław Potrykus – 23 rocz. śmierci

Środa, 21.12.

308  † Stanisław Sanocki

30
6  † Andrzej Wnuk – 6 rocz. śmierci

308  †† Mąż Mieczysław – 5 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron
00 18 †† Agnieszka, Władysław, Józef, Jan oraz dusze w czyśćcu cierpiące

308  † Mąż Teodor – 2 rocz. śmierci

Sobota, 24.12.

308  †† Marta w Władysław Glaza

†† Klara i Józef Talaśka oraz Franciszek Jurczak

- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz uwolnienie od nałogów 
i złych skłonności

30
8  † Ks. Lech Stasiewski 
Niedziela, 25.12. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0022  †† Bronisław, Jadwiga, Bronisław, Teresa, Irena, Marian, Andrzej, Michał, 
Idzi oraz Anna, Aleksander Tymienieccy i Józef Jaromij

3011  †† Ignacy Roman – 76 rocz. śmierci, Leonard Roman oraz Mikołaj 
Michalczuk – 81 rocz. śmierci

†/-  Adam Kusik i polegli w Bielsko – Podlaskiej oraz o Boże 
błogosławieństwo dla Adama, Marty i Nikodema Kasprzak

† Waldemar Kunz – int. z pogrzebu

00
13  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni

00 
24 - ZA PARAFIAN

00 
10 † Halina
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