
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
                         Mt 5, 38-48

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie.

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

 Bądźmy szczerzy: najtrudniejszy fragment w całej Ewangelii! 
Nawet te o przykazaniach i dokładnej ich interpretacji nie są tak 
wymagające. Ten jest na tyle trudny, że mamy „być doskonali, jak Ojciec 
nasz”. My w porównaniu z Bogiem...

 Bóg jest doskonały, czyli jest bez skazy i bez błędu? Żeby 
zrozumieć naszą doskonałość należy odczytać, czym jest doskonałość 
Najwyższego. Św. Jan w swoim Liście pisze: „Bóg jest miłością”. I to jest 
najwłaściwsza odpowiedź. A my? My mamy brać przykład z Boga i kochać 
ponad nasze siły!

 Nie stawiać oporu złemu nie oznacza godzenia się na zło 
i przyzwalanie. Po pierwsze - my (jako ludzie) ze złem nie wygramy, więc 
jaki opór możemy okazać? Sami, bez Boga, jesteśmy skazani z góry na 
porażkę. Po drugie - w zamyśle Bożym nie mamy odpowiadać złem za zło, 
ale skruszyć je dobrem (co nie zawsze jest po myśli człowieka).

                           Ks. GM
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00

 dla dzieci o godz.: 17 ;

- Droga Krzyżowa w piątki:
00 30

 dla dorosłych o godz.: 8  i 18 ;

00
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17 ; 

8. W minionym tygodniu zmarła: śp. Cecylia Pokrzywińska, lat 94 
oraz śp. Ewa Riegel, lat 83.

Biuro parafialne:

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

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

2. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych dzisiaj o godz. 19:00 
w kościele. 

3. Przeżywamy ostatnie dni karnawału. Najbliższa środa (Popielec) 
rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem odbędą się w poniedziałek i wtorek: 

00 00godz. 15  – koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 17  – Różaniec oraz 
Modlitwy przebłagalne.
4. W Środę Popielcową rozpoczynamy czas nawrócenia i pokuty 
przygotowujący nas do Świąt Wielkanocnych. W tym dniu obowiązuje 
post ścisły, tzn. wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wraz ze 
spożyciem jednego posiłku do syta. Msze św. będziemy sprawować 

30 30 00 00 00 30
o godz.: 6 , 8 , 10 , 16 , 18 ,19 . 
5. Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w nabożeństwach Męki 
Pańskiej: 

1. Rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: 
„Ku trzeźwości z Kościołem”.

30 dla młodzieży o godz.: 19 .

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.
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.



 (...) I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ewangelia 
opowiada, że Jezus „przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Tu jest „szczyt”, 
cel podróży. Po wejściu, przebywając z Jezusem na wysokiej górze trzem 
uczniom zostaje dana łaska ujrzenia Go w Jego chwale, jaśniejącego 
nadprzyrodzonym światłem, które nie pochodziło z zewnątrz, ale 
promieniowało z Niego samego. Boskie piękno tej wizji było 
nieporównywalnie większe niż jakikolwiek trud, jaki uczniowie mogliby 
podjąć, wchodząc na Tabor. Podobnie jak w każdej trudnej górskiej 
wyprawie: w miarę wchodzenia trzeba skoncentrować spojrzenie na 
ścieżce, ale panorama, która otwiera się na końcu, zaskakuje i odpłaca 
swoim cudem.”

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2023

 „(...) Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku 
w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie 
liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. 
Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od nas pozostania 
w naszych zwykłych miejscach, przeżywając powszedniość często 
powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jesteśmy 
zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć 
wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy.

 Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do 
przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem 
drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. 
Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć 
tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie 
z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione 
i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć 
w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności 
i koncentracji, jak wyprawa w góry.

 Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech 
uczniów, wybranych by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chce, 
aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak 
zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się razem. I razem, jako 
Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny, a w nim 
Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako 
współtowarzyszy podróży. (...)

Intencje mszalne

30
11  †† Adam Dydziński – 16 rocz. śmierci oraz Hanna Angielczyk – 

34 rocz. śmierci 
00

13  - Krzysztof – 26 rocz. trzeźwości 
00 

18 † Jerzy Klonecki – 10 rocz. śmierci

00
7  †† Franciszka – 16 rocz. śmierci oraz Paweł Pelowscy

00 
10 - ZA PARAFIAN

30
8  † Anna Wnuk – 9 rocz. śmierci

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

308  † Mama Wanda - - 6 rocz. śmierci

Wtorek, 21.02.

00 18 † Eugenia Napierała – int. z pogrzebu

308  †† Kazimierz – 2 rocz. śmierci oraz Barbara, Urszula, Jadwiga i Jozef 

00 18 † Marianna Cieślak – int. z pogrzebu
Środa, 22.02. ŚRODA POPIELCOWA

30
6  - W intencji własnej

30
8  - O zdrowie i mądrość dla dzieci i wnuków

00 
10 † Tomasz Stoppa – miesiąc po śmierci

Piątek, 24.02.

00 
16 †† Rita i Tomasz oraz rodzice z obojga stron

00 
18 † Elżbieta Baranowska – 2 rocz. śmierci

30
8  † Cecylia Mielko – int. z pogrzebu

Czwartek, 23.02.

00 18 † Janina Józefowicz – 2 rocz. śmierci

30 
19 † Maria Piotrowska – int. z pogrzebu

30
6  - W intencji własnej

306  - W intencji własnej
Poniedziałek, 20.02.

Sobota, 25.02.
306  - W intencji własnej
308  †† Jadwiga Roman – 1 rocz. śmierci oraz Dariusz Sobczak – 

1 rocz. śmierci 
00 18 † Jadwiga Matysiak – 1 rocz. śmierci 

Niedziela, 26.02. I Niedziela Wielkiego Postu

308  † Henryk Wnuk – 15 rocz. śmierci

306  - W intencji własnej

00 18 - Tymon – 2 rocz. urodzin

„Asceza wielkopostna”
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