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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXVIII Niedziela Zwykła

1. Obchodzimy XIX Dzień Papieski. Zapraszamy na uroczystości organizowane w naszym 
mieście, które rozpoczną się o godz. 1630 u stóp Gdyńskich Krzyży. Następnie  procesjo-
nalnie z  modlitwą   różańcową  niosąc  relikwie  św. Jana  Pawła  II przejdziemy w stronę 
Gdyńskiej Kolegiaty. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej obchodzi swoją uroczystość 
odpustową. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.00.
2. Dziś przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy  
po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. o godz. 20.00.
3. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 15.10. (wtorek) – Świętą Teresę od Jezusa 
 16.10. (środa) – Świętą Jadwigę Śląską
 17.10. (czwartek) – Świętego Ignacego Antiocheńskiego
 18.10. (piątek) – Świętego Łukasza Ewangelisty - święto
4. 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.
5. We wtorek po Mszy Św. wieczornej różaniec w języku kaszubskim.
6. 15 października przypada 16 rocznica śmierci ks. Proboszcza Andrzeja Wieckiego. Msza 
Św. w Jego intencji zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę na sumie o godz. 10.00.
7. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odma-
wiać będziemy codziennie o godz. 1730. Natomiast w każdą środę  
o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza Św. zbiorowa za zmarłych. Wypełnione czytelnie 
druki na Zdrowaśki i Msze Święte zbiorowe wraz z ofiarami można składać do puszki przy 
ołtarzu Matki Bożej.
8. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. odprawimy o godz. 7.00; 
8.30; 10.00; 11.30. Nie będzie Mszy Św. o godz. 13.00 i 18.00. Uroczystość na cmentarzu para-
fialnym rozpoczniemy procesją o godz. 14.00, po której będzie sprawowana Msza Św. Prosimy  
o uporządkowanie grobów naszych bliskich.
9. Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Przemienienie”.   
Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.
10. Próby scholki parafialnej w soboty o godz. 11.00 w salce parafialnej.
11. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”.  
Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii można odbierać czasopismo 
„Słowo wśród nas”– na miesiąc listopad oraz czasopismo „Galilea”.
12.W zakrystii można nabyć nasz kalendarz parafialny na 2020 rok w cenie 12 zł.
13.W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Bogdan Głodowski, lat 70. 
 śp. Leon Mucha, lat 84.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: 2 Krl 5, 14-17 
Psalm: Ps 98 (97)
II czytanie: 2 Tm 2, 8-13
Ewangelia: Łk 17, 11-19

Słowo Boże

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
 Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei.
 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dz-
iesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezu-
sie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, 
pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
 Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, 
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękow-
ał Mu. A był to Samarytanin.
 Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał 
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła».



Komentarz do Ewangelii
 Jak często zapominamy dziękować za dary otrzymane przez Boga 
i bliźnich. Jednak z pamięci nigdy nie uciekają nam prośby i błagania  
w różnych intencjach: o błogosławieństwo, o zdrowie, o szczęśliwe 
rozwiązanie, o dobre wychowanie, o nawrócenie. Ale kiedy dana 
prośba się spełni - zapominamy za nią podziękować Bogu. Tak też 
dziś stało się w Ewangelii. Pan Jezus uzdrawia dziesięciu trędowa-
tych (por. Łk 17, 12), wśród nich Żydów, którzy w Prawie mie-
li napisane obowiązkowe dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski. 
Kiedy Chrystus ich uzdrawia, to oddać pokłon przychodzi tylko jeden  
- i to uważany przez Żydów za bałwochwalcę i niewiernego - Samarytanin  
(por. Łk 17, 15-16). Tylko on “upadł na twarz i dziękował Mu”  
(Łk 17, 16). Podobnie w 2 Księdze Królewskiej syryjski, a więc niew-
ierzący, wódz Naaman dziękuje Elizeuszowi za uzdrowienie z trądu  
(2Krl 5, 15). Kiedy Boże błogosławieństwo nam spowszednieje, jak 
trudno nam za nie dziękować, a łatwiej oddać chwałę Bogu tym,  
którzy są najdalej od niego. Traktujmy więc Bożą łaskę i wysłuchane prośby 
jak ten jeden Samarytanin albo wódz Naaman - z wielkim dziękczynieniem  
i oddaniem Bogu.

Intencje
Poniedziałek, 14.10. 
6.30 ++ Zbigniew Wesołowski – 6 rocz. śmierci oraz 
  Rodzice: Wanda i Jan Wałdoch 
8.30 + Anna Konopka – int. z pogrzebu 
18.00 ++ Mąż Adam oraz Rodzice z obojga stron
 
Wtorek,  15.10. Świętej Teresy od Jezusa 
6.30 ++      Krystyna Pokojowczyk oraz Stanisława  
  i Władysław Niedźwiedzcy 
8.30   ++     Rodzice Smolińscy, dziadkowie Idzior  
  i wujostwo Turscy  
18.00 +     Jadwiga Wilczyńska

 
Środa , 16.10. Świętej Jadwigi Śląskiej 
6.30 + Helena Lubocka – 3 rocz. śmierci 
8.30 ++ Maria – 31 rocz. śmierci oraz Rodzice 
18.00 ++ Paweł – 5 rocz. śmierci, Rodzice z obojga 
  stron oraz Jan
Czwartek, 17.10. Świętego Ignacego Antiocheńskiego 
6.30 ++ Zofia Opalińska oraz Anna Jarząbek 
8.30 ++ Marta i Ignacy Cyplik 
18.00 + Tadeusz Łomiński – int. z pogrzebu 

Piątek, 18.10. Świętego Łukasz Ewangelisty - święto 
6.30 ++ Weronika, Monika, Jan, Krystyna, Leon Burczyk              
8.30 ++ Mąż Bogdan, Rodzice z obojga stron oraz zmarli 
  z Rodziny 
18.00 ++ Stefan, Ryszard, Andrzej, Tadeusz, Teresa 

Sobota, 19.10.  
6.30 ++ Halina – 19 rocz. śmierci oraz Rodzice z obojga stron
8.30 ++ Mąż Bronisław Gonciarz, Edward, rodzice: Irena 
  i Roman oraz brat Jan
18.00 ++ Genowefa i Stanisław Pinkowscy oraz Bolesław 
  Bajer

Niedziela, 20.10. XXIX Niedziela Zwykła 
7.00 + Regina Ślusarska – int. z pogrzebu 
8.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Filipa  
  w dniu urodzin
10.00 - ZA PARAFIAN
 + ks. Andrzej Wiecki - 16 rocz. 
11.30 ++ Helena Brylowska oraz z rodziny: Kreft  
  i Brylowskich 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 - Angelika – 80 rocz. urodzin, syn Roman oraz 
  cała Rodzina 

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


