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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XVIII Niedziela Zwykła

1. We wtorek 6 sierpnia obchodzimy naszą Uroczystość Odpus-
tową Przemienienia Pańskiego. Msze święte sprawowane będą  
o godz. 6.30, 8.30, 10.00, 16.00 i 18.00. O godz. 18.00 
– Uroczysta Suma Odpustowa z procesją Eucharystyczną wokół 
kościoła. W tym dniu z racji Uroczystości Odpustowej biuro 
parafialne zamknięte.
2.W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
08.08. (czwartek) – Świętego Dominika
09.08. (piątek) – Świętą Teresę Benedyktę od Krzyża - święto
10.08. (sobota) – Świętego Wawrzyńca – święto
3. We wtorek o godz. 18.00 Msza Święta w intencji Papieża, 
Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 
i 18.00.
5. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy  
w intencji Wspólnot Parafialnych.
6. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna. 
7. Do 12 sierpnia po Mszy Świętej wieczornej modlimy się  
w intencji pielgrzymów, którzy wyruszyli w pieszej pielgrzymce  
z naszej Archidiecezji na Jasną Górę.
8. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”.  
Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii można 
odebrać miesięcznik „Słowo wśród nas” – na miesiąc wrzesień.
9. W sierpniu sklepik parafialny zamknięty.
10. Wszystkim parafianom udającym się na wakacje oraz gości-
om przebywającym w naszej parafii życzymy wielu wrażeń, 
dobrej pogody, bezpiecznej drogi i pokoju serca – pamiętajmy  
o niedzielnej Mszy Św. i codziennej modlitwie.
11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy:
 śp. Jerzego Hanaczewskiego, lat 71. 
 śp. Stefana Heldt, lat 66.

4 sierpień 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Koh 1, 2; 2, 21-23
Psalm: Ps 90 (89) 
II czytanie: Kol 3, 1-5. 9-11
Ewangelia: Łk 12, 13-21

Słowo Boże

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
 Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz  
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad 
wami sędzią albo rozjemcą?»
 Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszel-
kiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, 
to życie jego nie zależy od jego mienia».
 I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu 
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: 
„Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”.  
I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i 
tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie  
dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” 
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 



Komentarz do Ewangelii
  Chciwość, rozumiana jako nieodparte dążenie do 
posiadania coraz więcej, jest pogonią za wiatrem, czyli 
marnowaniem energii. Coś takiego eksploatuje człowieka, 
a nie przynosi mu żadnych korzyści, poza chwilową przy-
jemnością towarzyszącą nabywaniu nowej rzeczy. Zami-
ast tego lepiej jest całą swoją energię skupić na byciu dla 
innych.
 Pracujmy ciężko i zarabiajmy dużo, jeśli możliwe, 
ale po to, by coś dać innym. “Choć można cię okraść z 
tego, co otrzymujesz, kto ma moc okraść cię z tego, co 
dajesz?” - pyta retorycznie Antoine de Saint-Exupery. To, 
co daliśmy innym z czystej miłości owocuje w nas nie tylko 
przez kilka czy kilkanaście lat, ale przez całą wieczność.

twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygot-
owałeś?”
 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie,  
a nie jest bogaty u Boga».

Intecje
Poniedziałek, 05.08.
6.30 ++ Bracia: Ignacy, Antoni, Antoni, Stanisław, Kazimierz, Wo-
jciech
8.30 ++ Pelagia i Teodor Kass
18.00 + Mama Regina – 7 rocz. śmierci
Wtorek,  06.08. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – UROCZYSTOŚĆ 
ODPUSTOWA
6.30 + Stefan Brodzki – int. z pogrzebu
8.30 ++ Rodzice: Ludwika i Bolesław 
10.00 ++ Zdzisław – w dniu urodzin oraz zmarli z Rodziny  
16.00 ++ Kazimierz, Antonina, Zdzisław, Teodor, Władysław oraz 

zmarli z rodziny Sidorowicz
18.00 - ZA PARAFIAN
- W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam
- Patrycja i Piotr – 8 rocz. ślubu
+ Zygmunt Bolin – int. z pogrzebu
++ Ks. Marian i Elżbieta Szudrowicz
Środa, 07.08 
6.30 ++Bronisław, Honorata, Jadwiga oraz Dziadkowie z obojga stron
8.30 ++ Irena Żuchlińska oraz Elżbieta i Ksawery Grzenia
18.00 ++ Rodzice: Stefania i Jan Dzwonkowscy 
Czwartek, 08.08. Świętego Dominika
6.30 + Irena Rułkowska – int. Żywego Różańca
8.30 ++ Maria – 3 rocz. śmierci, Rodzice, Brat oraz z rodziny Dobke
18.00 + Jadwiga Bułaj – int. z pogrzebu  
Piątek, 09.08 Świętej Teresy Benedykty od Krzyża - święto
6.30 - O liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne  
8.30 ++ Rodzice z obojga stron oraz bracia: Edmund, Henryk,  
Czesław, Franciszek, Stefan 
18.00 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE  
Sobota, 10.08. Świętego Wawrzyńca - święto
6.30 + Helena Rosińska – int. z pogrzebu
8.30 +  Jerzy Wroński – int. z pogrzebu
15.00 - ŚLUB: Kamila Dobbek i Artur Koniecko
18.00 + Mieczysław Urbanek – 7 rocz. śmierci 
Niedziela, 11.08. XIX Niedziela Zwykła
7.00 ++ Anna oraz z rodziny Narloch, Grebin i Retman
8.30 ++ Siostra Irena oraz Rodzice z obojga stron 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Janina Stankiewicz oraz Helena, Franciszek, Marek Kurowscy 
13.00 + Mirosław Białk
18.00 ++ Jan, Anna, Jerzy, Regina 

redaktor Ks. Daniel


