
                           Mt 5, 13-16

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Jezus powiedział do swoich uczniów:

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

 Sól, światło, uczynki prowadzą do jednego: większej chwały 
Boga!!! Chrześcijanin nie przedstawia samego siebie. Przypomnijmy 
słowa Apostoła Narodów św. Pawła: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus”. Uczeń Jezusa ma tak prowadzić swoje życie, aby „obumarł” dla 
siebie, a zmartwychwstał dla Chrystusa i bliźnich. Wtedy w 100% wypełni 
swoją misję - sam i innych zaprowadzi do nieba.
                           Ks. GM

 Zasłuchanie w Słowa Boże jest ściśle związane z życiem 
wyznawców. Nie może mieć miejsce sytuacja, iż postępowanie 
wierzących jest rozbieżne z natchnieniem Ducha Świętego. Słowa Mistrza 
nie tylko powinny, ale muszą decydować i wpływać na postępowanie 
poszczególnych uczniów. 

 Znaczenia światła dla człowieka i przyrody nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Być światłem to nie tylko świecić, ale „udzielać” swoich 
promieni: inni mogą korzystać z „energii” świetlnej. Cała okolica może 
czerpać światło od miasta na górze! Niedorzecznością byłoby zapalać 
światło i ukrywać je tak, aby było niewidoczne.

 Sól ma za zadanie zabezpieczać potrawy od zepsucia i nadawać im 
smak. Taką rolę mają pełnić ludzie, którzy słuchają nakazów Chrystusa: 
decydują o określonej, wysokiej wartości świata i chronią świat przed 
zagładą. Bez ciągłego wsłuchiwania się w głos Boga mogą stać się, jak 
zwietrzała sól: będą bezużyteczni. Sól wyraża zobowiązanie wobec całego 
świata!
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7. 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.

- 06.02. (poniedziałek) – Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

3. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy w intencji 
wspólnot naszej parafii.

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

4. W sobotę 11 lutego przypada XXXI Światowy Dzień Chorego ogłoszony 
w 1993 roku przez św. Jana Pawła II. Z tej okazji Ks. biskup Wiesław 
Szlachetka będzie sprawował Eucharystię i udzieli sakramentu 

00
namaszczenia chorych w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10 . W naszej 
parafii modlić się będziemy w intencji chorych i cierpiących z udzieleniem 

30
sakramentu namaszczenia w czasie Mszy Św. o godz. 8 .

5. Za tydzień nasza kolekta specjalna. 

- 10.02. (piątek) – Św. Scholastykę

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

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

8. W minionym tygodniu zmarła: śp. Marianna Cieślak, lat 88, 
śp. Maria Piotrowska, lat 81, śp. Cecylia Mielko, lat 87, 
śp. Zuzanna Markowska, lat 94 , śp. Elżbieta Dzięgiel, lat 80 oraz 
śp. Władysław Szulta, lat 87.

Biuro parafialne:

- sobota: 10.00 - 11.00
- piątek: 10.00 - 11.00

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30



 „Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak 
stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie 
towarzyszy jej troska i współczucie. Gdy podążamy naprzód wspólnie, czymś 
normalnym jest to, że ktoś może poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać 
z powodu zmęczenia lub jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, 
w tych chwilach, widać, jak idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie razem, 
czy też idziemy tą samą drogą, ale każdy na własną rękę, dbając o swoje interesy 
i pozwalając, aby inni „dali sobie radę”. Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień 
Chorego, w trakcie trwającego procesu synodalnego, zapraszam was do refleksji 
nad tym, że właśnie poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć 
się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem 
i czułością. (...)

źródło: Orędzie Papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorego

 (...) Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet 
do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, 
a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej zaprzeczać. Dla 
kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, 
powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas 
opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, aby nie czuć wobec 
nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie 
niesprawiedliwości, dla której nawet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, 
trudno nam trwać w pokoju z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi 
i z samymi sobą. Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały 
Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, 
aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza 
w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu 
opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej 
współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść. 
Światowy Dzień Chorego nie wzywa bowiem jedynie do modlitwy i bliskości 
z cierpiącymi; ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby 
zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania 
naprzód. (...)”

 (...) Ważne jest tu jednak rozpoznanie stanu samotności, opuszczenia. 
Chodzi o okrucieństwo, które można przezwyciężyć wcześniej niż jakąkolwiek 
inną niesprawiedliwość, ponieważ – jak opowiada przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie – do jego wyeliminowania wystarczy chwila uwagi, wewnętrzny 
ruch współczucia. Dwóch przechodniów, uważanych za osoby religijne, widzi 
rannego i nie zatrzymuje się. Jednak trzecia, Samarytanin, będący obiektem 
pogardy, jest poruszony współczuciem i zajmuje się tym nieznajomym przy 
drodze, traktując go jak brata. Czyniąc to, nawet o tym nie myśląc, zmienia stan 
rzeczy, stwarza świat bardziej braterski. (...)

Intencje mszalne
Poniedziałek, 06.02. Świętych Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

30
6  †† Rodzice: Marta i Teofil oraz brat Zbigniew

308  †† Zdzisław Kozłowski – 13 rocz. śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga 
stron 

007  † Janina Formella – int. z pogrzebu

00 18 †† Rodzice z obojga stron: Anna i Józef oraz Klara i Franciszek 

†/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących 
i ich rodzin 

00 18 † Mąż Zbigniew

Środa, 08.02.

Piątek, 10.02. Świętej Scholastyki

00 18 †† Andrzej Błędzki – 16 rocz. śmierci oraz rodzice: Zofia i Mieczysław 

306  †† Rodzice: Halina oraz Marian – 32 rocz. śmierci

30
11  - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny Roman oraz Bogu wiadomych 

intencjach

Niedziela, 12.02. VI Niedziela Zwykła

00 
18 † Edward Licznerski – 20 rocz. śmierci

Czwartek, 09.02.

308  †† Ignacy – 23 rocz. śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

30
8  † Kazimierz Klebba – 11 rocz. śmierci

00 10 - ZA PARAFIAN

30
8  - Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia 

30
8  †† Babcia Lotka, dziadek Maksymilian, ciocia Irena i wujek Fredek

30
6  †† Marianna Wikowska, Jan Necel, Anastazja Block, Franciszek Labuda

00
13  †† Mąż Gerard oraz rodzice z obojga stron

00 18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE

00 18 - O Dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i przemianę życia dla synów, córki 
i brata

30
8  † Bogumił Andrzejewski

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

30
8  - Dziękczynno – błagalna dla wnuczki Katarzyny – 3 rocz. urodzin

30
6  †† Henryk Trociuk – 4 rocz. śmierci, rodzice: Otylia i Wacław oraz 

siostrzenica Bożena

306  - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marka w dniu urodzin

30
6  †† Anna i Józef Bemowscy, Zuzanna i Bernard Thiel, Katarzyna i Baltazar 

Bemowscy 

Wtorek, 07.02.

Sobota, 11.02.

„Miej o nim staranie” - XXXI Dzień Chorego


	Strona 1
	Strona 2

