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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXVII Niedziela Zwykła

1. W październiku trwamy na modlitwie różańcowej. Porządek nabożeństw: 
 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00;
 - dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 8.00 i 17.30;
 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17.30.
2. W poniedziałek wspomnimy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową.  
3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 830 i 1800.
4. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy  
w intencji Wspólnot Parafialnych. Po Mszy Św. wieczornej spotkanie 
wspólnoty Faustinum.
5. Za tydzień będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski. Zapraszamy na 
uroczystości organizowane w naszym mieście, które rozpoczną się o godz. 
16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży. Następnie  procesjonalnie z  modlitwą   
różańcową  niosąc  relikwie  św. Jana  Pawła  II przejdziemy w stronę 
Gdyńskiej Kolegiaty. Tego dnia parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej  
obchodzi swoją uroczystość odpustową. Uroczysta suma odpustowa  
o godz. 12.00.
6. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.
7. Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Przemie-
nienie”.   Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.
8. Próby scholki parafialnej w soboty o godz. 11.00 w salce parafialnej.
9. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Nied-
zielny”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii moż-
na odbierać czasopismo „Słowo wśród nas”– na miesiąc październik oraz 
czasopismo „Galilea”.
10. W zakrystii można nabyć nasz kalendarz parafialny w cenie 12 zł.
11. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Andrzej Dymek, lat 63. 
 śp. Teresa Wojtysiak, lat 83. 
 śp. Krystyna Kreft, lat 86.
 śp. Wojciech Stuczyński, lat 73.
 śp. Stanisław Tokarski, lat 70.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 
Psalm: Ps 95 (94)
II czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14
Ewangelia: Łk 17, 5-10

Słowo Boże

Służyć z pokorą 

 Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: 
«Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby 
wam posłuszna.
 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu 
raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem  
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
 Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mów-
cie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać”».



Komentarz do Ewangelii
 Jak bardzo lubimy, kiedy ktoś odwdzięcza się nam za przysługę,  

za pomoc czy za pracę. Nie musi być to rzecz materialna, ale chociażby 

słowo, które podniesie naszą dumę. Nie tacy mają być chrześcijanie. Jak 

mówi Pan Jezus po skończonej pracy każdy z nas musi przyznać, że jest 

sługą bezużytecznym i wykonał to, co było w jego obowiązku (por. Łk 17, 

10). Co jest obowiązkiem ucznia Chrystusa? Służba. Sam Pan Jezus mówi, 

że nie przyszedł po to, aby mu służono, ale by służyć innym (por. Mt 20, 

28). Główną rolą chrześcijanina jest służba drugiemu człowiekowi - nie wy-

branemu, który na pewno nam się odwdzięczy, ale szczególnie odrzuconym, 

chorym, ubogim, którzy nie mają niczego, aby się odwdzięczyć. Taka służ-

ba uczy pokory i miłości względem Boga, który objawia się w człowieku, 

któremu pomogliśmy; ale także pomiędzy ludźmi. W takiej miłości nie potr-

zeba wołać jak Apostołowie “Panie, dodaj nam wiary” (Łk 17, 5), bo wiara 

jest istotą służby z miłością. Dzięki takiej miłości służebnej, według widze-

nia proroka Habakuka, będziemy żyć wiecznie (por. Ha 2, 4).

Intencje
Poniedziałek, 07.10. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
6.30 ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz wszystkich, 
  którzy potrzebują tej modlitwy 
8.30 + Jerzy Drobniewski – 1 rocz. śmierci
18.00 ++ Janina i Henryk Budzikowscy 
 
Wtorek,  08.10. 
6.30 +       Andrzej Napierała – int. z pogrzebu 
8.30   ++      Rodzice z obojga stron 
18.00 -     O Boże błogosławieństwo dla syna Tomasza – 
  53 rocz. urodzin oraz całej jego Rodziny
 
Środa , 09.10.  
6.30 + Z rodziny Tubaj: Irena, Jerzy, Anna  
  i Aleksander oraz Krystyna Wondołowska 
8.30 + Henryk Byczkowski – 5 rocz. śmierci
18.00 ++ Krystyna i Józef – 1 rocz. śmierci

Czwartek, 10.10. 
6.30 ++ Bronisław – int. z pogrzebu oraz Wanda Gzela
8.30 - Marta i Jerzy – 49 rocz. ślubu 
18.00 ++ Bronisława, Czesław, Józef, Zofia 

Piątek, 11.10. 
6.30 + Bronisława Gielniak            
8.30 + Andrzej Dyło 
18.00 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE 

Sobota, 12.10. 
6.30 ++ Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Antoni, 
  Stanisław
8.30 - Marianna – 80 rocz. urodzin
15.00 - ŚLUB: Izabella Łempicka i Tomasz Szklarski 
18.00 - Ewa i Ireneusz – 25 rocz. ślubu oraz dla syna 
  Bartosza

Niedziela, 13.10. XXVIII Niedziela Zwykła 
7.00 ++ Rodzice: Teresa i Stanisław, Irena i Wiktor oraz bracia: 
  Zenon i Andrzej 
8.30 ++ Janina i Józef Lewalscy
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Rodzice oraz zmarli z rodziny: Kozłowskich,  
  Kujawskich i Milewczyk
13.00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie 
  Ciesielczyk 
18.00 + Edward Licznerski
20.00 - W intencji Ofiarodawców
 - W intencji chorych i cierpiących – int. Żywego 
  Różańca
 - Marysia – 13 rocz. urodzin
 + Ojciec Jan – 25 rocz. śmierci

Parafia Przemienienia Pańskiego 
Gdynia Cisowa
ul. Kcyńska 2
81-005 Gdynia
tel. 58 623 62 24

Biuro Parafialne czynne:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek, środa: 10.00 - 11.00, 17.00 - 17.30,
czwartek: nieczynne,
piątek: 10.00 - 11.00,
sobota: 10.00 - 11.00.

kl. Jakub Wojewódka


