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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXIX Niedziela Zwykła

1. Dziś rozpoczynamy tydzień misyjny; Chrystus posyła nas, abyśmy 
byli świadkami Jego Ewangelii. Chcemy modlitwą w tym tygodniu 
objąć tych, którzy poświęcili misjom całe swoje życie – misjonarzy  
i misjonarki.
2. 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.
3. We wtorek wspominamy Świętego Jana Pawła II.
4. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odma-
wiać będziemy codziennie o godz. 17.30. 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.
5. 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 parafialnym 
rozpoczniemy procesją o godz. 14.00, po której będzie sprawowana 
Msza Św. Prosimy o uporządkowanie grobów naszych bliskich.
6. Próby scholki parafialnej w soboty o godz. 11.00 w salce parafial-
nej.
7. 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”.
8. W przyszłą niedzielę śpimy o godzinę dłużej, ponieważ w nocy  
z soboty na niedzielę cofamy wskazówki zegara o jedną godzinę.
9. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Leokadia Makowska, lat 97. 
 śp. Wiesław Nurkowski, lat 67.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Wj 17, 8-13 
Psalm: Ps 121 (120)
II czytanie: 2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Ewangelia: Łk 18, 1-8

Słowo Boże

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że za-
wsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył 
sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przycho-
dziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeci-
wnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rze-
kł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 
liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca  
i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchaj-
cie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem  
i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Po-
wiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»



Komentarz do Ewangelii
 Jak wielu z nas nie lubi osób natrętnych. Nieustannie czegoś od nas 

chcą, często proszą o to samo męcząc niesamowicie. A co ma powiedzieć 

Pan Bóg? On, który działa troszkę jak call-center wysłuchując „natręctw” 

milionów osób naraz. My, podobnie jak sędzia z dzisiejszej Ewangelii po 

pewnym czasie „dobijania się do nas” natrętów, ulegamy i wykonujemy daną 

prośbę. Natręt jest wtedy zadowolony, bo jego zaparcie przyniosło efekty 

(por. Łk 18, 5). 

 Tylko, czy nasze natręctwo przyniesie efekt u Boga? Odpowiedź przyno-

si nam pierwsze czytanie. Izraelici wygrywali z Amalekitami tak długo, jak 

Mojżesz miał podniesione ręce - modlił się, można powiedzieć (por. Wj 

17, 10-11).Jeśli ręce Mojżesza opadały, Izraelici przegrywali. Tak też jest  

z naszym „dzwonieniem” do boskiego call-center. Im dłużej i stalej dzwonimy, 

tym większe prawdopodobieństwo, że konsultant spełni nasze oczekiwania.  

 Dlatego Pan Jezus zaznacza, że nie powinniśmy ustawać w modlitwie 

i trwać na niej (por. Łk 18, 1). Bo skoro natręt jest w stanie załatwić swoje 

sprawy swoim natręctwem, to o ile bardziej dzieci załatwią sprawy u Boga, 

który jest ich Ojcem - i to nie byle jakim - bo Miłosiernym i Kochającym. 

Problem powstaje, kiedy Bóg nie chce wysłuchać naszych próśb - ale to tylko 

nasze myślenie. Pan Bóg jak kochający Ojciec wie czego potrzeba swoim 
dzieciom i choć nie powie nam tego “prosto w twarz” to daje wiele odpow-
iedzi w Piśmie Świętym, które jak powie św. Paweł - naucza i wy-
chowuje do bycia doskonałym człowiekiem Bożym (por. 2Tm 4, 1-2), 
a więc rozumiejącym sprawy ludzkie i Boże. Taki człowiek nieustannie 
trwa na modlitwie.

Intencje
Poniedziałek, 21.10. 
6.30 ++ Kazimiera i Józef Zygmuntowicz 
8.30 ++ Marianna i Jerzy Hanaczewscy 
18.00 ++ Danuta i Klemens Selke oraz Rodzice z obojga stron 
 
Wtorek,  22.10. Świętego Jana Pawła II 
6.30 ++      Zofia Opalińska i Anna Jarząbek 
8.30   ++      Anna, Józef, Jan  
18.00 +     Dariusz Kijowski

Środa , 23.10. 
6.30 ++ W czyśćcu cierpiące 
8.30 ++ Z rodziny Frączów: Anna, siostra Maria,  
  Bronisław, Józef, Tadeusz oraz dusze w czyśćcu 
  cierpiące 
18.00 ++ Wanda, Bożena, Zygfryd 

Czwartek, 24.10. 
6.30 + Wojciech Stuczyński – int. z pogrzebu 
8.30 ++ Stefan Szlas oraz zmarli z rodziny: Szlas i Bach 
18.00 + Mama Helena – 28 rocz. śmierci, ojciec Jan oraz  
  Brygida, Salomea, Zdzisław, Mariusz  

Piątek, 25.10. 
6.30 + Stanisław Tokarski – int. z pogrzebu    
8.30 + Gabriela Chwał – int. z pogrzebu 
18.00 ++ Mąż Henryk – 8 rocz. śmierci, siostra Ewa oraz 
  Rodzice z obojga stron

Sobota, 26.10.  
6.30 - Piotr – 18 rocz. urodzin
8.30 ++ Rodzice: Stanisława i Stefan Mikołajewscy
16.00  - ŚLUB: Barbara Ślepko i Karol Bernatowicz
18.00 - Wanda i Jan Dziuba – 45 rocz. ślubu
 - Jolanta i Henryk Bieszke – 50 rocz. ślubu

Niedziela, 27.10. XXX Niedziela Zwykła 
7.00 ++ Mąż Gerard, rodzice: Eugenia i Józef oraz Natalia i Marian 
8.30 - Anna i Roman – 45 rocz. ślubu 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Łucja Weilandt – 10 rocz. śmierci, Robert i Jan  
  Wawrzyniec oraz Rodzice z obojga stron 
13.00 + Mąż Jerzy Dopke – 3 rocz. śmierci 
18.00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie  
  Ciesielczyk

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


