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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXXIV Niedziela Zwykła

1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wprowadza nas  
w ostatni tydzień roku kościelnego. Warto zapytać siebie:  
o osobisty kontakt z Jezusem w sakramentach świętych, we Mszy Św.,  
czy katechizacji?

2. Za tydzień I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny 
pod hasłem: 
„Wielka Tajemnica Wiary”. Pomogą nam w tym nasze 
postanowienia, lektura Pisma Świętego oraz Roraty, które przez 
cały Adwent będziemy przeżywać codziennie (z wyjątkiem niedziel)  
o godz. 6.30. W związku z rozpoczęciem Adwentu Ks. Arcybiskup 
Metropolita zaprasza wiernych w sobotę na godz. 19.30 do 
Archikatedry Oliwskiej na uroczyste Nieszpory.

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

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

5. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7.00 w języku kaszubskim. 

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. 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. 

8. W minionym tygodniu zmarli:
 śp. Ambroży Rułkowski, lat 86.
 śp. Włodzimierz Nowak, lat 66.
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24 listopada 2019 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: 2 Sm 5, 1-3 
Psalm: Ps 122 
II czytanie: Kol 1, 12-20 
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Słowo Boże

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie 

Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali 
Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw 
sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim  
i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: 
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci:  
Dziś będziesz ze Mną w raju».



Komentarz do Ewangelii
Gdy ukrzyżowano Jezusa lud stał i patrzył (Łk 23, 35).  

Ile razy ja stoję i patrzę na biedę drugiego człowieka? Na jego 
cierpienie? Biernie stoję i obserwuję. Jeszcze gorzej, jeśli jak 
Sanhedryn wyśmiewam cierpiącego, tego, któremu się nie udało  
(por. Łk 23, 36). A cierpiący jest sam, tak samo jak Jezus na krzyżu - 
król królujący nie na tronie, w złotej koronie i purpurze; ale wiszący 
na krzyżu z cierniowym wieńcem na głowie i prawie nagi. Dlaczego? 
Ponieważ ukochał człowieka - i oddał jemu swoją królewskość.  
I nieważne co zrobimy z tą królewską krwią - czy będziemy trzymać 
ją w sercu, czy nią wzgardzimy - On nieustannie wisi na krzyżu  
i czeka, aż w swej grzeszności oddamy Mu hołd, oddamy Mu nasze 
grzechy jako dar, aby mógł nas wprowadzić do swojego królestwa 
(por. Łk 23, 43). Uznanie królowania Jezusa jest uznaniem królowania 
krzyża (por. Kol 1, 20), bo tylko przez krzyż można mieć udział  
w Królestwie Bożym.

Intencje
Poniedziałek, 25.11. 
6.30 + Mąż Brunon 
8.30 + Mąż Gerard 
18.00 + Jadwiga Prusak – 25 rocz. śmierci 
 Wtorek,  26.11.  
6.30 +      Zofia Jancewicz – int. z pogrzebu 
8.30    ++      Za dusze w czyśćcu cierpiące oczekujące mojej  
  modlitwy 
18.00  ++     Wiesław Kutyło – 4 rocz. śmierci oraz Rodzice  
  z obojga stron 
 
Środa , 27.11.  
6.30 ++ Rodzice: Romualda – 1 rocz. śmierci, Edmund  
  – 6 rocz. śmierci oraz siostra Zofia – 1 rocz. śmierci
8.30 ++ Stanisława i Jan oraz zmarli z Rodziny Binkowskich 
18.00 ++ Msza Święta zbiorowa za zmarłych

Czwartek, 28.11. 
6.30 + Halina Laskowska – int. z pogrzebu 
8.30 ++ Henryk Adamski – w dniu urodzin oraz zmarli  
  z Rodziny 
18.00 ++ Zdzisław Urbanek – w dniu imienin oraz zmarli  
  z Rodziny 

Piątek, 29.11. 
6.30 + Mąż Tadeusz 
8.30 ++ Marianna, Marian, Teresa, Mieczysław, Jan, Joanna 
  Kańczugowscy 
18.00  ++ Ojciec Ignacy Widawski oraz teściowie: Wanda  
  i Eugeniusz Szlinder 
 Sobota, 30.11. Świętego Andrzeja Apostoła – święto 
6.30 + Andrzej Żurawski – w dniu imienin 
8.30 ++ Stefania, Michał, Leon, Józef 
18.00  ++ Alojzy – 21 rocz. śmierci, Teofila, Andrzej, Antoni, 
  Wiktoria, Roman, Edward 
 
Niedziela, 01.12. I Niedziela Adwentu 
7.00 - Edmund Jabłonka – 88 rocz. urodzin 
8.30 ++ Rodzice: Marta i Aleksander Tokarscy 
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie  
  Ciesielczyk 
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 ++ Ojciec Tadeusz – 10 rocz. śmierci, mama Naneta 
  oraz zmarli z rodziny: Skwiercz i Brun

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


