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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXXII Niedziela Zwykła

1. Dziś w Kościele obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Ofiary dla cierpiących i prześladowanych 
chrześcijan możemy złożyć do skarbonki przy ołtarzu Matki Bożej.

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy: 
 11.11. (poniedziałek) – Świętego Marcina z Tours
 12.11. (wtorek) – Świętego Jozafata
 13.11. (środa) – Świętych: Benedykta, Jana, Mateusza,   
   Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski

3. Jutro przypada 101 rocznica Odzyskania Niepodległości. Msze Św. 
odprawimy o godz. 6.30, 8.30, 10.00 i 18.00. O godz. 10.00 Msza Św. 
w intencji Ojczyzny. 

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. Nowenna do M.B Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30  
i 18.00. Tego dnia przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo 
Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy 
Mszą Św. o godz. 20.00. 

6. Sklepik parafialny otwarty dzisiaj w salce pod plebanią od 9.00 
do 13.00, w którym można zaopatrzyć w opłatki, kartki świąteczne, 
lampiony, świece Wigilijne Caritas. W opłatki i świece Wigilijne 
Caritas można również zaopatrzyć się w zakrystii.

7. 7 grudnia z okazji 28 rocznicy powstania Radia Maryja 
organizowany jest wyjazd do Torunia. Zapisy chętnych w sklepiku 
parafialnym otwartym dzisiaj w salce pod plebanią od 9.00 do 13.00.  
 
8. 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. 

9. W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Marian Kasperek, lat 81. 
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10 listopada 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 
Psalm: Ps 17
II czytanie: 2 Tes 2, 16 – 3, 5 
Ewangelia: Łk 20, 27-38

Słowo Boże

Uduchowione życie zmartwychwstałych
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, 
a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął 
żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy 
pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 
bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż 
wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału  
w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją».



Komentarz do Ewangelii
Każdy z nas stoi przed podstawowym pytaniem naszej wiary: 

czy wierzę w Zmartwychwstanie Jezusa, a za Nim wszystkich 
wierzących? Jak się okazuje jest to prawda i tajemnica 
najmniej przez ludzi rozmyślana, pogłębiana i omadlana.  
W dzisiejszym świecie mało kto zajmuje się tym, co będzie 
potem - w wieczności. Wszystkich interesuje dzisiaj, teraz. 
Często powiada się, że wiele spraw jest potrzebne “na wczoraj”.  
A Jezus w dzisiejszej dyskusji zamyka usta swoim adwersarzom: 
saduceuszom, którzy nie wierzą w Zmartwychwstanie (por. 
Łk 20, 27-38). Umacnia swoją wypowiedź Prawem, Tradycją  
i Prorokami: “Bóg jest Bogiem żywych, wszyscy dla Niego żyją” 
(Łk 20, 38). Szczególnie dzisiaj, kiedy większość z nas odwiedza 
groby swoich bliskich, powinniśmy zatrzymać się wobec pędu 
świata i głęboko rozważać wiarą i umysłem podstawową 
tajemnicę wiary, że zostaniemy przez Boga wskrzeszeni (por. 
2Mch 7, 9).

Intencje
Poniedziałek, 11.11. Świętego Marcina z Tours 
6.30 ++ Zenon – 14 rocz. śmierci oraz Ryszard i Jan 
8.30 ++ Mąż Alfons Szadach – 16 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  z obojga stron
 - O wytrwanie w czystości przedmałżeńskiej dla Moniki  
  i Huberta
10.00 - W INTENCJI OJCZYZNY 
18.00 ++ Rodzice: Cecylia i Jan oraz bracia: Andrzej i Czesław 
 Wtorek,  12.11. Świętego Jozafata 
6.30 -      Dziękczynno – błagalna dla męża Piotra  
  Lewandowskiego 
8.30    ++      Monika, Jan, Krystyna, Leon, Weronika Burczyk 
18.00  ++     Franciszek Piastowski – 1 rocz. śmierci oraz Eryka  
  i Stefania  
Środa , 13.11. Świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka  
            i Krystyna – pierwszych męcz. Polski 
6.30 + Kazimierz Golombek – 11 rocz. śmierci 
8.30 ++ Józef – 11 rocz. śmierci, Teściowie oraz Rodzice  
  z obojga stron 

18.00 ++ Msza Święta zbiorowa za zmarłych
20.00 - W intencji Ofiarodawców 
 ++ W czyśćcu cierpiące – int. Żywego Różańca 
 ++ Stefan Reszke – rocz. śmierci oraz Anna, Antoni, 
  Henryk, Antoni, Stanisława i Zdzisława
 + Elżbieta Kreft – 2 rocz. śmierci 

Czwartek, 14.11. 
6.30 + Mąż Jerzy – 5 rocz. śmierci 
8.30 ++ Rodzice: Maria i Andrzej oraz Anna i Leon 
18.00 ++ Z rodziny: Woźniak i Kwidzińskich 

Piątek, 15.11.  
6.30 ++ Mąż Stefan – 10 rocz. śmierci oraz Rodzice: Marta  
  i Teofil 
8.30 ++ Robert i Zenon Marchlewscy oraz Marianna  
  i Stanisław Andrzejewscy 
18.00  + Władysław Wolf – 3 rocz. śmierci
 Sobota, 16.11.  
6.30 - Dziękczynno – błagalna w rodzinie Marzeny i Zbigniewa 
8.30 + Edmund – w dniu imienin 
18.00  - Dziękczynno – błagalna dla Stanisława  
  – 40 rocz. urodzin 

Niedziela, 17.11. XXXIII Niedziela Zwykła 
7.00 - Danuta i Jan – 38 rocz. ślubu oraz dla całej Rodziny 
8.30 ++ Władysława i Tadeusz, Alfreda i Kazimierz oraz brat  
  Ireneusz 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie  
  Ciesielczyk 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 + Elżbieta Janusz – 16 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


