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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XIX Niedziela Zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 12.08. (poniedziałek) – Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
 14.08. (środa) – Rocznicę Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego 
  w Gdańsku Oliwie - święto
 17.08. (sobota) – Świętego Jacka
2. We wtorek przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeńst-
wo Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej,  
które zakończymy Mszą Św. o godz. 20.00. Tego dnia przypa-
da dzień urodzin Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka – pamiętajmy  
o nim  w naszych modlitwach.
3. W czwartek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. 
Błogosławieństwo zbóż, ziół i kwiatów podczas każdej Mszy Św., 
które będziemy sprawować wg porządku niedzielnego: o godz. 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. W tym dniu wyrusza  
XXVIII piesza pielgrzymka trzeźwościowa do Matemblewa.  
Wymarsz  o godz. 14.00  sprzed Katedry w Oliwie. Zachęcamy do podję-
cia trudu pielgrzymiego, zwłaszcza tych, dla których ważną jest sprawa 
trzeźwości i szczęścia polskich rodzin.
4. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański mając na uwadze dobro 
duchowe wiernych udzielił dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych prze-
bywających w dniu 16 sierpnia br. w Archidiecezji Gdańskiej.
5. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach Świętych swoją pracą na 
misjach podzieli się s. Władysława pracująca w Kamerunie. Będzie okaz-
ja, aby wspomóc jej pracę naszą modlitwą i ofiarą.
6. We wtorek 20 sierpnia godz. 17.00 w salce katechetycznej 
odbędzie się spotkanie pielgrzymów udający się do Chorwacji  
i Medjugorje w dniach 08 – 18 września. 
7. W dniach od 02 do 06 października odbędą się rekolekcje Rodziny  
Jasnogórskiej. Zapisy w zakrystii.
8. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”. Na stelażu pozos-
tałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć miesięcznik „Słowo 
wśród nas” – na miesiąc wrzesień.
9. W sierpniu sklepik parafialny zamknięty.
10. Wszystkim parafianom udającym się na wakacje oraz gościom  
przebywającym w naszej parafii życzymy wielu wrażeń, dobrej pogody, 
bezpiecznej drogi i pokoju serca – pamiętajmy   o niedzielnej Mszy Św.  
i codziennej modlitwie.

B������� P���������

TABOR
��

11 sierpienia 2019 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Mdr 18, 6-9
Psalm: Ps 33 (32)
II czytanie: Hbr 11, 1-2. 8-19
Ewangelia: Łk 12, 32-48

Słowo Boże

Gotowość na przyjście Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które 
nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dosta-
je ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podob-
ni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których 
pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Prze-
pasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy  
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma 
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie goto-
wi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan usta-



Komentarz do Ewangelii
    Życie nasze jest nieustannym czekaniem na przyjście Pana,  
na spotkanie się z Nim w chwili śmierci. Od tego spotkania będzie  
zależeć nasza wieczność. Dlatego mamy czuwać i być nieustannie  
gotowi. Chrystus w dzisiejszym fragmencie ewangelii, podkreśla naszą 
odpowiedzialność za życie i dary otrzymane od Boga: „komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Bóg, który nas stworzył  
i opiekuje się nieustannie, daje nam przykład odpowiedzialności. 
Pragnie, abyśmy byli odpowiedzialni przed Nim przede wszystkim  
za samych siebie i za nasze zbawienie.

nowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy 
ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powi-
adam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie 
w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym 
jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa,  
i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgod-
nie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli,  
a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Intencje
Poniedziałek, 12.08. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
6.30  ++ Siostra Elżbieta oraz Rodzice i Rodzeństwo
8.30  + Jan Warczak – int. z pogrzebu
18.00  ++ Stanisława, Józef, Zuzanna, Bronisław, Jan, Michał  
      oraz z rodziny Sarzyńskich
Wtorek,  13.08.
6.30  + Mama Anna – 33 rocz. śmierci
8.30  + Wiktor – 33 rocz. śmierci  
18.00  ++ Adolf – 17 rocz. śmierci oraz Rodzice z obojga stron    
20.00 - W intencji Ofiarodawców
 - O wyzwolenie z uzależnień ludzi pogrążonych w nałogach –  
   int. Żywego Różańca
 - Tomasz – w dniu urodzin

Środa , 14.08. Rocznica Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego  
                w Gańsku Oliwie - święto
6.30 + Ewa Flisikowska–Manikowska – int. z pogrzebu   
8.30  ++ Rodzice: Helena i Józef oraz Waleska i Teofil
18.00  ++ Hildegarda, Zygmunt, Ryszard 
Czwartek, 15.08. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ  
        MARYI PANNY
7.00  - Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę  
   Matki Bożej dla całej Rodziny
8.30  + Agnieszka Kuligowska – 1 rocz. śmierci 
10.00  - ZA PARAFIAN
11.30  ++ Maria i Kazimierz Golombek 
13.00  - Edyta i Robert Romańscy – 24 rocz. ślubu
18.00  + Czesław Roszkowiak – 13 rocz. śmierci  
Piątek, 16.08
6.30  - O nawrócenie i zgodę w małżeństwie    
8.30  ++ Apolonia Adamska – 29 rocz. śmierci, ojciec Władysław,  
     Teściowie oraz mąż Henryk 
18.00  - Marcin Zawisza – 9 rocz. śmierci  
Sobota, 17.08. Świętego Jacka
6.30  + Mąż Grzegorz oraz Rodzice z obojga stron
8.30  + Jerzy Wroński – int. z pogrzebu
16.00  - ŚLUB: Agnieszka Staszewska i Jacek Pozorski
18.00  + Mąż Leonard – 20 rocz. śmierci 
Niedziela, 18.08. XX Niedziela Zwykła
7.00  ++ Maria i Franciszek Grabarczyk – int. od córki z mężem  
      i rodziny Skibińskich
8.30  ++ Jadwiga – 1 rocz. śmierci, Alojzy – 3 rocz. śmierci Kwidzińscy  
      oraz Józef Markowski – 19 rocz. śmierci   
10.00  - ZA PARAFIAN
11.30  ++ Rodzice: Kazimiera i Włodzimierz Mechaniszyn 
13.00  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
18.00  ++ Robert, Stefania, Leon, Anastazja 
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