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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXX Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia naszej świątyni. Wyrażamy 
wdzięczność: Bogu za to, że nasza świątynia jest w centrum parafii i naszym 
przodkom za trud jej wznoszenia. Dziękujemy także wszystkim parafianom 
tworzącym obecnie naszą wspólnotę za ofiary i troskę o jej stan obecny.
2. W poniedziałek obchodzimy święto Świętych Apostołów Szymona  
i Judy Tadeusza.
3. W październiku trwamy na modlitwie różańcowej. Porządek nabożeństw: 
 - dla dzieci od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00;
 - dla dorosłych od poniedziałku do czwartku o godz. 8.00 i 17.30;
 - dzisiaj o godz. 17.30;
4. W piątek 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.
5. Okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych  
w czwartek od godz. 16.30. 
6. 1 listopada o godz. 24.00 na naszym cmentarzu odmówimy różaniec. 
Natomiast od soboty  2 listopada do piątku 8 listopada, różaniec na  
cmentarzu będziemy odmawiać o godz. 19.15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy  
w intencji zmarłych.
7. W dniach: 1 - 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować  
go za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu: 
  1. stan łaski uświęcającej,
  2. przyjęcie Komunii Świętej,
  3. pobożne nawiedzenie cmentarza,
  4. odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.
8. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odmawiać 
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.
9. W sobotę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 
Św. odprawimy o godz. 6.30; 8.30; 10.00; 16.00 i 18.00. Msza Św. o godz. 
18.00  jest pierwszą Mszą Św. zbiorową za zmarłych.
10. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7.00 w języku kaszubskim. 
11. Próby scholki parafialnej w soboty o godz. 11.00 w salce parafialnej.
12. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość  
Niedzielny”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18 
Psalm: Ps 34 (33)
II czytanie: 2 Tm 4, 6-9. 16-18 
Ewangelia: Łk 18, 9-14

Słowo Boże

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden 
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się mod-
lił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 
nabywam”.

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku nie-
bu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika!”

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony».



Komentarz do Ewangelii
 Często nieświadomie czynimy jak przywołany dzisiaj faryzeusz - 
co niedzielę jesteśmy na Mszy świętej; modlimy się codziennie; czytamy 
Pismo Święte; słuchamy nauczania Kościoła - ale gdzieś w głębi serca 
dziękujemy Bogu, że nie jesteśmy jak prawdziwi grzesznicy - złodzie-
je, uzależnieni, chciwcy, mordercy... Widząc prawdziwego grzesznika w 
sercu nim pogardzamy, jak faryzeusz celnikiem. W sercu wybielamy się 
wobec Boga, że “tacy nie jesteśmy” (por. Łk 18, 11). Nie jesteśmy us-
prawiedliwieni przez Boga, jeśli gardzimy człowiekiem w jego biedzie. 
Co więcej, jak naucza Kościół - milcząc wobec grzechu bliźniego, nie 
pomagając mu, a nawet szydząc - popełniamy tzw. grzech cudzy. Nikt 
nie jest “mniej” albo “więcej” grzeszny od bliźniego. Kiedy jak celnik 
staniemy przed Bogiem (por. Łk 18, 13) i będziemy modlić się za siebie, 

a także bliźnich, szczególnie tych w większej biedzie grzechu, Pan Bóg 

wysłucha naszej modlitwy. “Modlitwa biednego przeniknie obłoki [...],  

aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi” (Syr 35, 17.18).

Intencje
Poniedziałek, 28.10. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusz 
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla brata Tadeusza i siostry   
  Anny Necel Lewandowskiej w dniu urodzin oraz dla   
  ich Rodzin 
8.30 ++ Tadeusz – w dniu imienin, Ewa, Alicja, Benedykt 
18.00 ++ Rodzice: Regina i Romuald oraz brat Leszek 
 Wtorek,  29.10. 
6.30 ++      Zofia Opalińska i Anna Jarząbek 
8.30    ++      Stanisław oraz z rodziny: Fajkowskich i Jakubczaków 
18.00  ++     Bogdan Selke – 4 rocz. śmierci oraz zmarli z obojga   
  stron
Środa , 30.10. 
6.30 + Teresa Wojtysiak – int. z pogrzebu 
8.30 ++ Rodzice: Maria i Antoni Rosinkie oraz Katarzyna  
  i Franciszek Wita 
18.00 - Lucyna i Krzysztof – 15 rocz. ślubu
 + Stanisław Bawarski – 1 miesiąc od śmierci
Czwartek, 31.10. 
6.30 ++ Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt,  
  Antoni, Stanisław 

8.30 ++ Kazimierz, Bronisława, Barbara, Tomasz Siedleccy 
18.00 ++ Agnieszka, Władysław, Józef, Jan oraz dusze  
  w czyśćcu cierpiące 

Piątek, 01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
7.00 - W intencji Misji  Świętych 
8.30 ++ Z rodziny: Handke, Rułkowskich i Szeląg
10.00  - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Mąż Henryk – 3 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  z obojga stron
14.00  ++ W intencji własnej
 ++ Z rodziny Pranga i Voss
 ++ Z rodziny: Dawidowskich, Adamskich, Janowskich  
  i Pokrzywińskich
 ++ Henryk Jeka oraz zmarli z rodziny: Jeka, Skelnik  
  i Mierskich

Sobota, 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
6.30 ++ Jan i Stanisława 
8.30 +/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże  
  błogosławieństwo dla żyjących i ich rodzin
10.00  ++ Rodzice: Marianna – 20 rocz. śmierci, Jerzy oraz  
  zmarli z obojga stron
16.00 ++ Rodzice z obojga stron
18.00 ++ Msza Święta zbiorowa za zmarłych

Niedziela, 03.11. XXXI Niedziela Zwykła 
7.00 ++ Jan, Helena, Ryszard 
8.30 ++ Bronisław Wenta – 24 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  z obojga stron 
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


