
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym”.

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».
                           J 1, 29-34

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

 „Świadectwo”. Powinno być zawsze związane z rzeczywistością, 
która zaistniała oraz z prawdą. Potwierdzenie: tak było i dodatkowo było 
to działanie Boga. Pomiędzy rzeczywistością i prawdą pojawia się słowo 
od Najwyższego. Słowo jest istotą świadectwa: słowo Boga i słowo 
człowieka. W tym aspekcie powinna być jedność! Żadnego fałszywego 
dźwięku! Wówczas głoszenie i proklamacja brzmią w sposób najbardziej 
skuteczny.

 Skoro Jan Chrzciciel zapowiada i poprzedza Mesjasza, jego słowa 
mają niebywałe znaczenie w kontekście przyjęcia Jezusa, z właściwym 
nastawieniem i dyspozycją serca. Stąd najważniejszą myślą dzisiejszej 
Liturgii Słowa jest ostatnie zdanie: „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Bożym”. 
 „Ujrzałem”. Jan zanim wskaże na Baranka musi sam zauważyć, 
doświadczyć, ale i upewnić się (pamiętamy, jak wysłał kilku swoich 
uczniów z zapytaniem do Chrystusa). Wskazanie na Boga prawdziwego 
powinno być poparte pewnością: tutaj nie może być żadnych wątpliwości! 
Jedną z zasad rozeznania jest poczucie głębokiego pokoju. Czy tak 
odczuwał Jan? Tego nie wiemy. Ale jeśli Jezus jest zapowiadanym 
Księciem Pokoju, to syn Elżbiety mógł przeżyć wyjątkowe działanie łaski 
w spotkaniu z młodszym o pół roku Mesjaszem.

                                 Ks. GM
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Biuro parafialne:

- sobota: 10.00 - 11.00

7. Przy wejściu do kościoła znajdują się ulotki z Gdyńskiego 
Hospicjum św. Wawrzyńca informujące o możliwości przekazania 
1% podatku na hospicjum dla dzieci.

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

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

 

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

30
i w niedzielę od godz. 14 . 

6. W minionym tygodniu zmarł: śp. RomanWantke, lat 73 
i śp. Eugenia Napierała, lat 83.

- piątek: 10.00 - 11.00

1. Tegoroczny Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan obchodzimy 
w dniach 18 – 25 stycznia. Hasłem tygodnia modlitw są słowa: 
„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. 

 19.01. (czwartek) – Św. Józefa Sebastiana Pelczara

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 17.01. (wtorek) – Św. Antoniego

 21.01. (sobota) – Św. Agnieszkę

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

Adoracja od godz. 15  – 18 .

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

5. 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. 



 Boże, Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, 
dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich 
pogrążają nas nieszczęsne podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, 
wszelkie przesądy, wszystko, co może nam stawiać przeszkody na drodze do 
zjednoczenia i Bożej zgody. Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna 
nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, 
jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni 
świętymi węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym 
głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wizyta duszpasterska: 15 - 25 stycznia Intencje mszalne

30
8  †† Brat Tadeusz – 1 rocz. śmierci oraz Krystyna – 4 rocz. śmierci Pokojowczyk

† Fabian Mikucki – int. od sąsiadów

Poniedziałek, 16.01.

30
8  † Kazimiera Oktabińska – int. z pogrzebu

30
6  † Ks. Krzysztof (greg. 18)

0013  † Tadeusz Zabrocki – 4 rocz. śmierci 

306  † Ks. Krzysztof (greg. 15)

00 18 † Mąż Zbigniew – 1 rocz. śmierci

308  †† Henryk Adamski – w dniu imienin oraz rodzice i teściowie

† Ks. Krzysztof (greg. 20)

00 
18 † Mąż i ojciec Ryszard Nowakowski – 2 rocz. śmierci

00 18 † Sławomir Becker – rocz. śmierci

† Ks. Krzysztof (greg. 21)

† Stanisław Walkowiak – 16 rocz. śmierci

00 
18 † Ryszard Szypcio – 1 rocz. śmierci

306  † Ks. Krzysztof (greg. 16)

30
8  † Zenon Sikora – int. z pogrzebu

Czwartek, 19.01. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara

Piątek, 20.01.

Środa, 18.01.

Wtorek, 17.01. Świętego Antoniego

30
6  † Ks. Krzysztof (greg. 17)

† Krystyna Sikorska – int. od sąsiadów

00 18 †† Maciej Klej – 3 rocz. śmierci oraz jego ojciec Bolesław

306  †† Józefina i Jan Sobisz oraz zmarli z rodziny

308  - Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Urszuli
00 

18 †† Franciszka, Józef, Władysław, Stanisława i zmarli z rodziny: Klas, 
Witkowskich i Adamus

308  † Piotr Dyło

Sobota, 21.01. Świętej Agnieszki
30

6  † Maria Golombek

† Ks. Krzysztof (greg. 19)

00
7  †† Regina, Paweł, Pelagia, Paweł oraz dziadkowie z obojga stron

30
8  †† Stefania, Jozef, Maria, Zofia 

00
10  - ZA PARAFIAN

3011  - Aleksandra – 30 rocz. urodzin oraz całej rodziny

Niedziela, 22.01. III Niedziela Zwykła

00 18 †† Rodzice: Stefania, Jadwiga i Józef Kujawa oraz dziadkowie 
z obojga stron

Modlitwa o jedność chrześcijan - św. Jan Paweł II

15.01 NIEDZ
ul. Zbożowa 61 a, b, c, d, e, f, g, h
ul. Południowa 2 (1 - 56), (57 - 110)

16.01 PON ul. Żwirowa (1 - 18), (37 - 61) i ul. Mylna

17.01 WT ul. Kcyńska 6 (1 - 30), (31 - 75), (76 - 120)

18.01 ŚR ul. Chylońska 213 (1 - 30), (31 - 60)
Domki za 213 i ul. Zbożowa Domki

19.01 CZW
ul. Kcyńska 7 (1 - 30)
ul. Zbożowa 4 (1 - 34), (35 - 66 a)

20.01 PT ul. Kcyńska 7 a (1 - 36), (37 - 75)
ul. Kcyńska 7 (31 - 60)

21.01 SOB ul. Chylońska Domki (152 - 186), (188 - 218), (173 - 235)

22.01 NIEDZ ul. Zbożowa 7 (1 - 44 b), (45 - 88 b)
ul. Kcyńska 4 (1 - 30 )

23.01 PON ul. Morska 220 (1 - 36), (37 - 75)
ul. Kcyńska 4 (31 - 60)

24.01 WT
ul. Morska 218
ul. Zbożowa 24, 26, 28

25.01 ŚR ul. Kcyńska 12 (1 - 34), (35 - 66 b)
ul. Chylońska 209 (1 - 30)
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