
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam 
powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

            Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 
pochodzi».

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

                           Ks. GM

 Potem chcemy zrozumieć „większą” sprawiedliwość. Zapewne 
chodzi tu o to, że nowa moralność jest przeciwstawna czysto zewnętrznej 
legalistycznej sprawiedliwości: nie tylko „odhaczamy” punkty Prawa, ale 
szukamy w nich miłości i życia.

 W kontekście powyższego tekstu należy na początku przywołać 
słowa samego Jezusa: „Nie przyszedłem znieść [prawa], ale wypełnić”. Co 
to oznacza? Jak to rozumieć? To wypełnienie można pojmować w dwojaki 
sposób: Jezus wypełni duchem miłości starą literę Prawa, co potem 
św. Paweł tyle razy i tak dokładnie przedstawi, wypełni też, zachowa 
najdoskonalej swoim życiem i śmiercią całe Prawo i wszystko, czego 
domagali się prorocy. 

 I na koniec człowiek ma zdać sobie sprawę z tego, że w swoich 
wypowiedziach powinien być wierny prawdzie. Niech nie uprawia 
żadnego żonglowania prawdą! Nie powinno być miejsca dla jakiejś 
półprawdy, dla wieloznaczności! „Nadto” należy rozumieć jako 
niepotrzebne dopowiedzenia, komentarze, które spłaszczają i zakłamują 
właściwy przekaz.
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Biuro parafialne:

6. W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski w Archidiecezji 
Gdańskiej dzisiaj zostanie przeprowadzona zbiórka na pomoc dla 
mieszkańców Turcji i Syrii. Chrześcijańskie współczucie oraz braterska 
so l idarność  sk łania ją  do  okazania  konkretnego  wsparc ia 
poszkodowanym. Ofiary na ten cel możemy złożyć do skarbony przy 
ołtarzu Matki Bożej.

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.

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

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

1. Jutro przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie 
rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. 

00o godz. 20 .

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

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

5. W przyszła niedzielę 19 lutego zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych o godz. 19:00 w kościele. 

4. Spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania w piątek 17 lutego o godz. 19:00 w kościele.

2. We wtorek obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego



źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-14a.php3

 W ikonografii  Bracia Sołuńscy przedstawiani są w stroju 
pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach 
model kościoła. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich oraz rozwinięty zwój.

 Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siódme dziecko w rodzinie 
Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię 
to Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po 
studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. 
Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady 
z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, 
gdzie przebywał już jego starszy brat - św. Metody.

 Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na 
Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami 
i Saracenami. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie - nauczył się 
języka hebrajskiego (by dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog 
z Arabami, przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został wysłany z bratem 
przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich 
pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną 
misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany 
alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził 
do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano 
cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. 
Inkulturacja chrześcijaństwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet 
prześladowań.

 Metody (jego imię chrzcielne - Michał) urodził się między 815 a 820 r. 
Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery 
urzędniczej. W młodym wieku został archontem - zarządcą cesarskim w jednej ze 
słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, 
gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył 
do niego jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los w ziemi 
Chazarów, Bułgarów i na Morawach.

 Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam dla swoich 
uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak duchowieństwo tamtejsze 
przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że język 
nie powinien odgrywać warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia 
zostali oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal o herezję. 
Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na ziemi, udali się do Rzymu. 
W tym jednak czasie zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po nim został wybrany 
Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy papież przyjął ich bardzo serdecznie, 
kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne 
kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej, zwanym Fatne.

Intencje mszalne

30
8  † Krystyna – w dniu urodzin 

Niedziela, 19.02. VII Niedziela Zwykła

00 18 † Maria Wieczorkiewicz – 1 rocz. śmierci 

00 18 †† Mariola i Tadeusz Sierżęga – int. od rodziny Stopyra

00 
10 - ZA PARAFIAN

30
8  †† Dziadkowie Ubowscy, Murglin oraz zmarli z rodziny

0013  †† CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

00
7  † Janina Bukowska – w dniu urodzin

30
11  †† Aleksander Gogolewski – 103 rocz. śmierci oraz Julia Zakrzewska 

– 75 rocz. śmierci

308  - W intencji własnej

306  - W intencji własnej
Sobota, 18.02.

00 
18 † Zofia Pilarska

306  - Za wspólnotę szkoły „Hipolit” w Rumi, a szczególnie za uczennicę klasy 2D

00 18 † Roman Bach – int. z pogrzebu

30
8  - O zdrowie siostry Anny, uzdrowienie z choroby nowotworowej oraz opiekę 

Matki Bożej
00 

18 †† Stanisław – 3 rocz. śmierci i Danuta Engler oraz dziadkowie z obojga 
stron

00
20  - W intencji Ofiarodawców

Środa, 15.02.

- Za papieża, biskupów, kapłanów, zakony męskie i żeńskie – int. Żywego 
Różańca
† Janina Abramowska

Wtorek, 14.02. Świętych Cyryla i Metodego - święto

306  †† Rodzice: Waleria i Karol Niemann, mąż Wiesław oraz wnuk Daniel
30

8  †† Danuta Topol oraz zmarli z rodziny 

Poniedziałek, 13.02.

308  † Antoni Potek

Czwartek, 16.02.

00 18 †† Sabina, Józef, Bronisława, Czesław, Zofia Jadwiga, Teresa i Stanisław
Piątek, 17.02.

30
6  † Marianna Cieślak – int. z pogrzebu

306  - W intencji własnej
30

8  †† Helena Czesik, Elżbieta, Janina, Gerda, Barbara i Zbigniew

00 
18 † Fabian Mikucki – int. z pogrzebu

30
6  - W intencji własnej

„Patroni Europy” - Cyryl i Metody
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