
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
                           Mt 5, 1-12a

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

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

                           Ks. GM

 Jezus zasiada niczym sam Mojżesz. Naucza, przekazuje i nadaje 
prawo. Nie podważa, nie skraca i nie przekreśla starego prawa - 
Dekalogu, ale stawia kropkę nad „i”. Trzeba przyznać, że Żydzi 
przyzwyczajeni do zakazów i nakazów mogą być „delikatnie” poruszeni. 
Prawo musi być powiązanie z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM - zdaje się 
mówić Chrystus. Już nie chodzi o zwykły zapis do wypełnienia, ale 
o głębokie życie duchowe, które ma wynikać z prawa.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWA dopełniając praw ukazują napięcie, 
jakie jest pomiędzy wewnętrzną stroną człowieka a zewnętrzną. Tylko 
Bóg może w pełni zaspokoić pragnienia ludzkiej duszy!

 Po lekturze BŁOGOSŁAWIEŃSTW dochodzimy do wniosku, że 
każde z nich jest związane z jakimś brakiem: brakiem sprawiedliwości, 
brakiem miłosierdzia czy chociażby brakiem przepełnionych pokojem 
relacji między ludźmi.

Ta
bo

r30 00
Pierwszy Piątek. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16 . O godz. 17  

00
Msza Św. pierwszopiątkowa. O godz. 18  Msza Św. w intencji Misji 
Świętych. 

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. 

8. 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. 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.

5. W  sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

4. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca lutego.

00 
6. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7 w języku kaszubskim. 

11. 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. 

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

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

30
i w niedzielę od godz. 14 . 

1. We wtorek wspominamy św. Jan Bosko.

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

3. W czwartek obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Msze 
30 30 00 00św. odprawimy o godz. 6 , 8 , 10  i 18 . Podczas każdej Mszy 

św. poświęcimy gromnice.

Biuro parafialne:



 Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli 
egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. 
Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do 
świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za 
symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo 
szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika 
niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu 
pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej 
okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie 
pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub 
gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo 
ubodzy.

 Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów 
greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto 
spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji 
Starego Testamentu.

 Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

źródło: www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-02.php3

 W Kościele Wschodnim dzisiejsze święto nazywane jest Spotkaniem 
Pańskim (Hypapante), co uwypukla jego wybitnie chrystologiczny charakter. 
Prawosławie zachowało również, przejęty z religii mojżeszowej, zwyczaj 
oczyszczenia matki po urodzeniu dziecka - po upływie 40 dni od porodu (czyli 
po okresie połogu) matka po raz pierwszy przychodzi do cerkwi, by w pełni 
uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej tradycji był kultywowany w Kościele 
przedsoborowym - matka przychodziła "do wywodu" i otrzymywała specjalne 
błogosławieństwo; było to praktykowane zazwyczaj w dniu chrztu dziecka i - tak 
jak wówczas także chrzest - poza Mszą św. Zwyczaj ten opisał Reymont w swoim 
dziele „Chłopi”.

Wizyta duszpasterska: 29 - 31 stycznia Intencje mszalne

30
8  †† Aniela i Alfons

00
10  †† Marianna, Józef, Leszek, Jan Sabatowscy

308  - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

00 
18 †† Mąż Franciszek oraz rodzice z obojga stron

00 18 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc 

30
6  † Roman Wantke – int. z pogrzebu

00 18 - W intencji Misji  Świętych

30
8  †† Zofia i Michał Danielec, Julia oraz zmarli z rodziny Firkowskich

306  † Stefan Sawicki – int. z pogrzebu

00 18 †† Kamila Roman – 9 rocz. śmierci oraz Edmund Rzewnicki – 
3 rocz. śmierci

306  † Stefan – 13 rocz. śmierci 

00 10 - ZA PARAFIAN

308  †† Barbara i Bernard Siroccy oraz rodzeństwo

30
6  †† Krystyna, Kazimierz, Henryk, Leszek

007  - Dziękczynno – błagalna dla Urszuli – w dniu urodzin

Piątek, 03.02.

308  †† Mąż Jerzy, rodzice: Zofia i Edward oraz zmarli z rodziny

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

i misyjne

Czwartek, 02.02. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

3011  † Julia Białk

Niedziela, 05.02. V Niedziela Zwykła

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

00 17 - W intencji własnej

Sobota, 04.02.

306  † Ks. Krzysztof (greg. 30)
308  †† Rodzice: Monika i Józef Mielewczyk, Zofia i Władysław Komkowscy 

oraz rodzeństwo z obojga stron

00 18 † Jerzy Scheibe – int. z pogrzebu

00 18 † Eugenia Hawryluk – int. z pogrzebu

306  † Ks. Krzysztof (greg. 29)

Środa, 01.02.

308  †† Stefan Szlass oraz zmarli z rodziny: Bach i Szlass

Wtorek, 31.01. Świętego Jana Bosko

Poniedziałek, 30.01.

Ofiarowanie Pańskie - SPOTKANIE

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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