
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące 
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co 
słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

                           Łk 2, 16-21

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
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 Poinformowani o narodzeniu Jezusa niezwykłą światłością 
i specjalnym poselstwem anioła, pasterze udają się na miejsce, gdzie był 
Jezus. Oni też stali się pierwszymi apostołami nowiny o Bożym 
narodzeniu. Zobaczywszy bowiem wszystko tak, jak i im anioł powiedział, 
poszli i donieśli innym o tym, co widzieli i co im zostało objawione.
 Nic dziwnego, że wszystkich napełniło to prawdziwym 
zdumieniem.  Wzmianki o zdziwieniu wywoływanym przez czyny i słowa 
Jezusa będą się zdarzały w Ewangelii Łukasza o wiele częściej niż 
u pozostałych Ewangelistów. Opowiadanie pasterzy może posiadać cechy 
urzędowego świadectwa: opowiedzieli to, co widzieli na własne oczy. 
Zresztą wiara w zmartwychwstanie także będzie opierać się na 
świadectwie świadków.
 Dodatkowo warto podkreślić, że głoszeniu Dobrej Nowiny 
towarzyszy chwała Boga: wielbili i wysławiali Boga. Nie chodziło o nich 
samych, ale o to, że Bóg objawił się!

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas!!! 

 Nowy Rok, który rozpoczynamy w imię Boże, jest dla nasz szansą, 
aby kolejny raz dokonać refleksji nad naszym apostołowaniem, ale też 
spojrzeć z wielką nadzieją na swoje serce. Maryja „zachowywała 
i rozważała” w sercu to, co się działo. A skoro dzisiaj mamy uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, to te dwie „czynności” powinny stać się 
naszym programem w kontekście formowania sumienia. 
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- piątek: 10.00 - 11.00
- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- sobota: 10.00 - 11.00

Biuro parafialne:

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

11. Podczas kolęd biuro parafialne czynne tylko przed południem. 
Spowiedź św. tylko przed Mszami do południa.

00
12. Kolędę rozpoczynamy w dzień powszedni od godz. 16 , a w sobotę 

30
i w niedzielę od godz. 14 . 

9. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26000 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. 
10. W minionym tygodniu zmarła: śp. Krystyna Sikorska, lat 75.

6. W piątek obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
Święte sprawowane są według  porządku  niedzielnego. Na każdej Mszy 
Świętej błogosławieństwo kredy do oznaczenia drzwi naszych domów. 
Zapraszamy na wspólne kolędowanie z chórem „Przemienienie” oraz 

00
scholą dziecięcą na godz. 15 , na którym odbędzie się rozstrzygnięcie 
konkursu „Moja Bombka Bożonarodzeniowa”.

7. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.

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

1. Dziś obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
i rozpoczynamy Nowy Rok 2023. Msze Święte sprawowane  będą  według  
porządku niedzielnego.  
2. Jutro wspominamy Świętego Bazylego Wielkiego i Grzegorza 
z Nazjanzu.
3. We wtorek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy 
w intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.

5. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca stycznia.
00

 Pierwszy Czwartek o godz. 18  Msza Św. w intencji kapłanów 
oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św.  
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

00
 Pierwszy Piątek o godz. 18  Msza Św. w intencji Misji Świętych.
 



 

Z czasem wyobraźnia chrześcijańska zaczęła dodawać kolejne szczegóły do 
ich biografii. Pojawiła się tradycja, jakoby Melchior miał około 60 lat, Baltazar - 
około 40, a Kacper - około 20. Chciano w ten sposób podkreślić reprezentantów 
wszystkich pokoleń: starszego, średniego i młodego.

                          źródło: Grzegorz Górny, „Trzej Królowie. Dziesięć tajemnic”

Później zaczęto też wywodzić rodowód genealogiczny dla każdego z nich. 
Nawiązywano przy tym do Księgi Rodzaju, która dzieliła cały starożytny świat na 
trzy części: między potomków Noego - Sema, Chama i Jafeta. Ludy semickie miały 
zamieszkiwać Azję, dzieci Jafeta - Europę, zaś potomkowie Chama - Afrykę. Stąd 
wygląd ich: semicki (najczęściej arabski), drugi Greka, a trzeci czarny kolor skóry.           

W VI stuleciu powstała tradycja, która nadała konkretne imiona Magom, 
Królom, Mędrcom. Każde z tych imion oznaczało króla. Imię „Kacper” pochodzi od 
łacińskiego caesar i miało ten sam źródłosłów, co niemiecki wyraz kaiser. 
„Melchior” wywodzi się od hebrajskiego słowa melech, zaś „Baltazar” od greckiego 
basileus.

Wizyta duszpasterska: 2 - 11 stycznia Intencje mszalne

† Ks. Krzysztof (greg. 2)

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

† Ks. Krzysztof (greg. 1)

Poniedziałek, 02.01. Świętego Bazylego i Grzegorza
306  - O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla kapłanów naszej parafii

308  - Maria i Zygmunt – 52 rocz. ślubu 
00 18 † Józef Górski – 7 rocz. śmierci

Wtorek, 03.01.
306  †† Karolina i Wojciech

308  - Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski

0013  - O Łaski Ducha Świętego i zdrowie dla rodziców: Wiesławy i Eugeniusza oraz 
Gabrieli 

00 10 - ZA PARAFIAN

† Ks. Krzysztof (greg. 5)

† Ks. Krzysztof (greg. 4)

† Stanisław – 12 rocz. śmierci

Sobota, 07.01.

00 18 - Za kapłanów oraz liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

00 18 †† Andrzej Rajski – 12 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo

306  †† Genowefa, Lucyna, Paweł Kamrowscy

00 18 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

306  † Janina Zabielska – 1 rocz. śmierci
† Ks. Krzysztof (greg. 3)

308  †† Dusze w czyśćcu cierpiące

308  - Za cierpiących i ofiary preparatu

3011  - Mama Genowefa Selke – 72 rocz. urodzin

00 18 - W intencji Misji  Świętych

Środa, 04.01.

308  - Ania – 17 rocz. urodzin

Niedziela, 08.01. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

007  †† Agnieszka, Bernard, Marta, Witold oraz dziadkowie z obojga stron

308  - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

† Ks. Krzysztof (greg. 7)

Piątek, 06.01. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Czwartek, 05.01.

† Ks. Krzysztof (greg. 6)

00 10 - ZA PARAFIAN
3011  †† Rodzice oraz zmarli z rodziny Szypulskich i Pupin
0013  †† Elżbieta, Franciszek, Zygmunt Mierscy

007  - Barbara i Andrzej – 37 rocz. ślubu oraz dzieci: Joanna i Wojciech – w dniu 
urodzin

308  - Dziękczynno – błagalna dla Lucjana – 88 rocz. urodzin oraz Urszuli 

306  †† Aleksandra i Jerzy Lewandowscy

00 18 † Żona Eryka Jacek – 1 rocz. śmierci

MĘDRCY - poszukiwacze Prawdy

02.01 PON ul. Kcyńska 5 (1 – 45) i ul. Morska 224 (1 – 36), (37 – 75)

03.01 WT ul. Zbożowa 59 a, b, c, ul. Szubińska, ul. Kcyńska 21,
ul. Kcyńska Domki

04.01 ŚR ul. Kcyńska 14 (1 – 34), (35 – 66 b)
ul. Chylońska 211 (1 – 30)

05.01 CZW
ul. Chylońska 211 (31 – 60)
ul. Zbożowa 13 (1 – 34), (35 – 66 a)

06.01 PT KOLĘDOWANIE

07.01 SOB ul. Chylońska 177 (1 – 44), (45 – 66), (67 – 110)

08.01 NIEDZ ul. Morska 222 (1 – 51), (52 – 105) i ul. Południowa Domki

09.01 PON ul. Morska 214, ul. Południowa 4 i ul. Słowicza

10.01 WT ul. Zbożowa 6 (1 – 34), (35 – 66 a)
ul. Chylońska 199 (1 – 30)

11.01 ŚR
ul. Chylońska 199 (31 – 60)
ul. Kcyńska 8 (1 – 36), (37 – 75)
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