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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXXIII Niedziela Zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy: 
 18.11. (poniedziałek) – Błogosławioną Karolinę Kózkównę
 20.11. (środa) – Świętego Rafała Kalinowskiego
 21.11. (czwartek) – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
 22.11. (piątek) – Świętą Cecylię 

2. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem odmawiamy 
codziennie o godz. 17.30. Mszę Św. zbiorową za zmarłych odprawimy 
w środę o godz. 18.00.

3. Nowenna do M.B Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30  
i 18.00. 

4. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
która jest patronalnym świętem Gdańskiego Seminarium Duchownego 
- kolekta przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne.

5. 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, w którym 
można zaopatrzyć w opłatki, kartki świąteczne, lampiony. W opłatki 
można również zaopatrzyć się w zakrystii.

6. 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 grudzień. 

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nasz kalendarz parafialny  
w cenie 12 zł.

8. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Waldemar Piaszczyński, lat 66. 
 śp. Julian Obolewicz, lat 71.
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17 listopada 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Ml 3, 19-20a 
Psalm: Ps 98
II czytanie: 2 Tes 3, 7-12 
Ewangelia: Łk 21, 5-19

Słowo Boże

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi 

kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, 
na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony».

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, 
gdy to się dziać zacznie?»

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. 
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja 
jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się 
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” 
i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi,  
a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki 
na niebie.

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu 
mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie 
to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie 
w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam 
wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie 



Komentarz do Ewangelii
Nie ma co ukrywać, że boimy się śmierci. Często oglądamy różnej 

maści horrory lub filmy apokaliptyczne, “aby lepiej przygotować 
się na śmierć”. A im bardziej wyczekujemy końca świata rodem  
z filmów, tym później ona przychodzi. Prawdziwym końcem świata, 
apokalipsą, jest śmierć każdego człowieka - jako zakończenie 
jego relacji w nadziei i wierze, a dalsze trwanie relacji miłości  
w Bogu. Pan Jezus przestrzega nas, byśmy zbyt szybko nie uwierzyli  
w Jego ponowne przyjście.

Intencje
Poniedziałek, 18.11. Błogosławionej Karoliny Kózkówny 
6.30 - O łaskę stałego zatrudnienia dla Mariusza oraz  
  przestrzegania Prawa Bożego w miejscu pracy  
8.30 + Franciszek Kiek 
18.00 + Ryszard Płotka – 5 rocz. śmierci 
 Wtorek,  19.11.  
6.30 +      Leon Mucha – int. z pogrzebu 
8.30    ++      Krystyna Pokojowczyk oraz Stanisława i Władysław   
  Niedźwiedzcy 
18.00  ++     Mąż Jerzy – 25 rocz. śmierci oraz Rodzice: Zofia  
  i Edward 
Środa , 20.11. Świętego Rafała Kalinowskiego 
6.30 ++ Krystyna i Kazimierz 
8.30 - Podziękowanie za szczęśliwie rozwiązanie oraz  
  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny  
  i nowo narodzonego Stasia 
18.00 ++ Msza Święta zbiorowa za zmarłych

Czwartek, 21.11. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
6.30 - W intencji Bogu wiadomej 
8.30 ++ Zygmunt Pokrzywiński – 34 rocz. śmierci oraz  
  Rodzice i Teściowie 
18.00 ++ Władysław Majewski – 10 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  z obojga stron

Piątek, 22.11. Świętej Cecylii 
6.30 + Leokadia Makowska – int. z pogrzebu 
8.30 + Bronisława Gielniak 
18.00  ++ Janina i Bogdan Tomaszewscy oraz Genowefa  
  i Jan Zięba
 Sobota, 23.11.  
6.30 + Janina Milcarz 
8.30 ++ W czyśćcu cierpiące 
16.00  - Urszula i Lucjan Rompscy – 50 rocz. ślubu
18.00  ++ Rodzice: Stefania i Konstanty, Maria i Franciszek  
  oraz Bracia

Niedziela, 24.11. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
          Wszechświata 
7.00 + Zbigniew – 2 rocz. śmierci 
8.30 ++ Franciszka, Stanisław, Bronisława, Franciszek,   
  Marek 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 - W intencji Sylwi w rocz. ślubów zakonnych 
13.00 - Brygida i Franciszek Reszka – 50 rocz. ślubu oraz  
  Zbigniew 45 rocz. urodzin 
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

mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 

i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie 
spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».


