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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXXI Niedziela Zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy: 
 04.11. (poniedziałek) – Świętego Karola Boromeusza
 09.11. (sobota) – Rocznicę Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 
         święto
2. Do 8 listopada włącznie można uzyskać odpust zupełny i ofiarować 
go za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu: 
 •stan łaski uświęcającej,
 •przyjęcie Komunii Świętej,
 •pobożne nawiedzenie cmentarza,
 •odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.
3. We wtorek o godz. 18.00 Msza Św. w intencji Papieża, Ojczyzny, 
Radia Maryja i Telewizji Trwam.
4. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem odmawiamy 
codziennie o godz. 17.30. Mszę Św. zbiorową za zmarłych odprawimy  
w środę o godz. 18.00.
5. W czwartek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy 
w intencji kapłanów oraz o święte powołania kapłańskie, zakonne  
i misyjne.
6. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy  
w intencji wspólnot naszej parafii.
7. W tym tygodniu kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.  
 ks. Daniel w czwartek i piątek, 
 ks. Grzegorz w piątek i sobotę.
8. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna. 
9. Za tydzień w Kościele przeżywać będziemy Dzień Solidarności  
z Kościołem Prześladowanym. Ofiary dla cierpiących i prześladowanych 
chrześcijan będzie można złożyć do skarbonki przy ołtarzu Matki 
Bożej.
10. Od przyszłej niedzieli można będzie zaopatrzyć się w opłatek 
wigilijny.
11. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość 
Niedzielny”, na stelażu pozostałe tytuły prasy. Natomiast w zakrystii 
prosimy o odbiór miesięcznika „Słowo wśród nas” na listopad. 
12. Przy wyjściu z kościoła do nabycia są kalendarze parafialne  
w cenie 12 zł.
13. Nasza parafianka, Renata Krasińska, potrzebuje naszej pomocy 
ponieważ choruje na ciężką chorobę nowotworową, jaką jest 
glejak. W przyszłą niedzielę u przedstawicieli rodziny będzie można 
złożyć dar serca do puszek na kosztowne leczenie.
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3 listopada 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Mdr 11, 22 – 12, 2 
Psalm: Ps 145
II czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2 
Ewangelia: Łk 19, 1-10

Słowo Boże

Nawrócenie Zacheusza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.  

A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem 
celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, 
któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 
do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął 
Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika 
poszedł w gościnę».

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę 
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 
zwracam poczwórnie».

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 
Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».



Komentarz do Ewangelii
 Tradycja żydowska nauczała, że wszyscy Izraelici są ludem Bożym 
i wszyscy, jako dzieci Abrahama, dostąpią chwały Boga, oprócz tych, co 
sami się z tego ludu wykluczyli. Wśród nich byli celnicy, mordercy czy 
bałwochwalcy. Jezus jasno zaznacza, że Zacheusz “jest synem Abrahama” 
(Łk 19, 9). Nikt nie ma prawa oddzielić kogoś od Boga. Św. Paweł wzmocni 
ten fakt swoimi słowami do Rzymian: któż nas może odłączyć od Miłości 
Chrystusowej? (Rz 8, 35). Skoro nikt nas nie może odłączyć od Kościoła, 
to dlaczego wielu z nas, podobnie jak faryzeusze i uczeni w dzisiejszej 
Ewangelii, oddziela innych od Chrystusa. Wielu, podobnie jak bohaterowie 
dzisiejszej perykopy szemrze, “że do grzesznika poszedł w gościnę” (Łk 
19, 6). Pretensjonalnym okiem patrzymy na wszystkich, którzy na nowo się 
nawrócili; którzy dopiero co spotkali Jezusa; którzy zostali przez Jezusa 
powołani do głoszenia Jego miłosierdzia. Obserwując ich zmianę odzywa 
się nasza gnuśność oraz narzekanie, że Jezus nie przychodzi do mnie 
- sprawiedliwego, czystego, uczynnego, a przychodzi do największego 
grzesznika. Jezus nie przyszedł do sprawiedliwych, tylko aby odszukać 
wszystkich zaginionych grzeszników - a więc każdego Jego ucznia. Każdy 
bowiem grzeszy i każdy z nas potrzebuje tak jak Zacheusz, wejść na 
sykomorę i szukać Pana (por. Łk 19, 1-3). Pan Jezus strofuje każdego  
z nas, abyśmy się nawrócili i wyzbywszy się gniewu w Niego uwierzyli 
(por. Mdr 12, 2). Wtedy każdego człowieka uznamy za naszego brata  
i “syna Abrahama” (por. Łk 19, 9).

Intencje
Poniedziałek, 04.11. Świętego Karola Boromeusza 
6.30 ++ Antonina, Kazimierz, Juliusz, Leon 
8.30 + Zbigniew Buczkowski 
18.00 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych   
  serc – int. Żywego Różańca
 Wtorek,  05.11.  
6.30 ++      Bratowa Halina – 15 rocz. śmierci oraz brat Ludwik 
8.30    ++      Mąż Stanisław, rodzice: Helena i Władysław oraz   
  Prakseda i Zygmunt 
18.00  -     W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV  
  Trwam

Środa , 06.11. 
6.30 ++ Mąż Roman, teść Józef i chrześniak Dariusz 
8.30 ++ Rodzice: Waleska i Antoni oraz Irena i Wincenty 
18.00 ++ Msza Święta zbiorowa za zmarłych 

Czwartek, 07.11. 
6.30 ++ Henryk – 10 rocz. śmierci, Piotr – 1 rocz. śmierci 
  oraz z rodziny: Sadłowskich i Cieślaków 
8.30 ++ Rodzice: Marta i Stanisław Ceglarek oraz  
  rodzeństwo: Maria, Joanna, Zofia, Edmund 
18.00 - Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie, 
  zakonne i misyjne 

Piątek, 08.11. 
6.30 ++ Anna – w rocz. śmierci oraz Augustyn Zielke 
8.30 - Podziękowanie za opiekę Matki Bożej oraz  
  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Feliksa 
18.00  - WSPÓLNOTY PARAFIALNE
 Sobota, 09.11. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
6.30 ++ Urszula i Józef 
8.30 - Gertruda – 85 rocz. urodzin 
18.00  ++ Mąż Gerard Szlagowski – 12 rocz. śmierci oraz dusze  
  w czyśćcu cierpiące 

Niedziela, 10.11. XXXII Niedziela Zwykła 
7.00 ++ Agnieszka, Bernard, Marta, Witold oraz Dziadkowie  
  z obojga stron 
8.30 ++ Rodzice: Marianna i Franciszek oraz zmarli  
  z Rodziny 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 + Michał – 15 rocz. śmierci 
13.00 ++ Febronia i Zygfryd Szreder 
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


