
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza:

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie».

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię 
was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 
sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

                           Mt 4, 12-23

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                           Ks. GM

 Dzisiejsza niedziela, już po raz czwarty, jest Niedzielą Słowa 
Bożego. Chcemy na nowo docenić działanie Boga poprzez Święte teksty. 
Wyraźmy zatem gotowość na przyjęcie SŁOWA! 

 Zawsze, kiedy czytam ten fragment Ewangelii, zastanawia mnie 
reakcja przyszłych Apostołów: NATYCHMIAST zostawili zajęcia i osoby, 
z którymi żyli. Kiedy zostawiamy coś od razu? Wtedy, gdy na to „coś” 
czekamy, jesteśmy „tego” spragnieni i głodni. Szukamy okazji, by za tym 
„czymś” pójść.
 Z powyższego tekstu wynika, że rybacy mieli nadzieję, iż przyjdzie 
taki moment, taka wyjątkowa chwila. Nadzieja była przede wszystkim 
związana ze słowem: to ono ich porusza i sprawia, że chcą zmienić swoje 
życie. 

Ta
bo

r

25.01. (środa) – Nawrócenie Św. Pawła Apostoła - święto

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

26.01. (czwartek) – Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa
28.01. (sobota) – Św. Tomasza z Akwinu

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

00 00
Adoracja od godz. 15  – 18 .

24.01. (wtorek) – Św. Franciszka Salezego

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

4. 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.

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

9. Parafianie, którzy nie byli obecni podczas kolędy, a chcieliby, aby 
kapłan pomodlił się i pobłogosławił ich mieszkanie, proszeni są 
o zgłoszenie się w biurze parafialnym. Kolęda odbędzie się 31 stycznia. 

008. Kolędę rozpoczynamy w dzień powszedni od godz. 16 , a w sobotę 
30i w niedzielę od godz. 14 . 

5. W przyszłą niedzielę prosimy odebrać bombki przygotowane 
w ramach konkursu „Moja Bombka Bożonarodzeniowa”.

Biuro parafialne:

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

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- piątek: 10.00 - 11.00

 

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- sobota: 10.00 - 11.00



 Dlatego też w rozważaniu nad Pismem Świętym zwraca się uwagę na trzy 
kwestie. Po pierwsze: z czego wynika jego autorytet: Ta jest księga przykazań 
Bożych. Po drugie: ze względu na wiekuistą prawdę, o której poucza, gdy powiada: 
Zakon, który jest na wieki. Po trzecie, ze względu na płynący z niej pożytek, ku 
któremu nakłania, mówiąc: wszyscy, którzy go trzymają, przyjdą do żywota.”

 „Zgodnie z tym, co mówi św. Augustyn w dziele O chrześcijańskiej 
doktrynie człowiek uczony w sztuce wymowy powinien tak mówić, by nauczać, 
budzić zachwyt i prowadzić do przemiany. Tak właśnie jest: nauczać człowieka 
pozbawionego wiedzy, budzić zachwyt w znudzonym i prowadzić do przemiany 
leniwego. Mowa Pisma Świętego wypełnia te trzy nakazy w najpełniejszy sposób. 
Gdyż to, czego w sposób tak pewny naucza, jest wiekuistą prawdą.

Wizyta duszpasterska: 22 - 31 stycznia Intencje mszalne

308  † Ks. Krzysztof (greg. 22)

30
6  † Ks. Krzysztof (greg. 24)

†† Anna, Marcin, Zofia, Maria, Józef

00 
18 - Dziękczynno – błagalna w rodzinie

306  †† Danuta Gołaszewska – 7 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron 

Poniedziałek, 23.01.

00 
18 †† Józef, Sabina, Józefa, Jan, Stanisław i Aleksander

306  †† Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Jerzy, Antoni, 
Stanisław

00 18 †† Mąż Jerzy oraz syn Dawid
Wtorek, 24.01. Świętego Franciszka Salezego

† Ks. Krzysztof (greg. 23)
308  †† Rodzice: Małgorzata i Jan

Środa, 25.01. Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła - święto

306  †† Gertruda i Paweł Necel oraz zmarli z rodziny

30
8  † Krystyna Sikorska – int. z pogrzebu

00 
18 †† Henryk i Bolesław

30
6  † Ks. Krzysztof (greg. 25)

Czwartek, 26.01. Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa

30
8  † Krzysztof Wawiórko – w 1 miesiąc od śmierci

Piątek, 27.01.

00 18 †† Ojciec Bogdan – 17 rocz. śmierci oraz Irena i Franciszek

306  † Ks. Krzysztof (greg. 27)
308  † Franciszek Wnuk – 14 rocz. śmierci

00 18 †† Rodzice: Bronisława i Czesław – 25 rocz. śmierci Wojtczak, 
mąż Franciszek oraz zmarli z rodziny: Wojtczak i Waligórskich

† Ks. Krzysztof (greg. 26)

007  - Barbara i Ryszard Kołodziejscy – 51 rocz. ślubu

308  †† Mama Maria i ojciec Roman

308  † Zofia – 11 rocz. śmierci

Sobota, 28.01. Świętego Tomasza z Akwinu

† Ks. Krzysztof (greg. 28)

Niedziela, 29.01. IV Niedziela Zwykła

00 10 - ZA PARAFIAN

0013  † Sebastian Rybarczyk – 5 rocz. śmierci 
00 

18 - Stefania i Wojciech Romanowscy – 55 rocz. ślubu

3011  † Alicja Pioch – 5 rocz. śmierci 

Św. Tomasz z Akwinu „Pismo Święte”

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

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

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

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

26.01 CZW
ul. Chylońska 209 (31 - 60)
ul. Kcyńska 16 (1 - 34), (35 - 66 b)

27.01 PT ul. Chylońska 203 (1 - 36), (37 - 75)
ul. Chylońska 209 (61 - 90)

28.01 SOB ul. Kcyńska 3 (1 - 44 b), (45 - 88), (89 - 132 a)

29.01 NIEDZ ul. Zbożowa 2 (1 - 44 b), (45 - 88)
ul. Kcyńska 3 (133 - 176)

30.01 PON ul. Chylońska 241

31.01 WT
Kolęda Dodatkowa
ul. Kcyńska 10 (1 - 36), (37 - 75)
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