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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXI Niedziela Zwykła

1.W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspomi-
namy:
 26.08. (poniedziałek) – Najświętszą Maryję Pannę  
           Częstochowską – uroczystość 
 27.08. (wtorek)       – Świętą Monikę
 28.08. (środa)       – Świętego Augustyna
 29.08. (czwartek)       – Męczeństwo Świętego Jana  
           Chrzciciela 

2. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 
8.30 i 18.00.
3. W sobotę 31 sierpnia przypada 24 rocznica śmierci ks. Pro-
boszcza Cyryla Gulczyńskiego. Msza Św. w jego intencji zost-
anie odprawiona za tydzień na sumie o godz. 10.00.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 7.00 Msza Św. w języku 
kaszubskim.
5. Dzieci i młodzież 2 września rozpoczynają nowy rok szkol-
ny i katechetyczny. Mszę Św. w intencji młodzieży odprawimy 
w przyszłą niedzielę o godz. 8.30. Natomiast o godz. 11.30 
w intencji dzieci, na której poświęcimy tornistry i przybory 
szkolne.
6. W dniach od 02 do 06 października odbędą się rekolekcje 
Rodziny Jasnogórskiej. Zapisy w zakrystii.
7. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”. Na 
stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii można 
odbierać „Słowo wśród nas” i „Różaniec” – na miesiąc wrz-
esień oraz czasopismo „Galilea”.
8. W sierpniu sklepik parafialny zamknięty.
9. Wszystkim parafianom udającym się na wakacje oraz gości-
om przebywającym w naszej parafii życzymy wielu wrażeń, 
dobrej pogody, bezpiecznej drogi i pokoju serca – pamięta-
jmy o niedzielnej Mszy Św. i codziennej modlitwie.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Iz 66, 18-21 
Psalm: Ps 117 (116)
II czytanie: Hbr 12, 5-7.11-13 
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Słowo Boże

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

 Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywa-
jąc swą podróż do Jerozolimy.
 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą 
zbawieni?»
 On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drz-
wi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie 
zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, 
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, 
otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteś-
cie”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy 
z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
 Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jest-
eście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się 



Komentarz do Ewangelii
Piekło czy Niebo?
 Wybór zależy od nas. Jeżeli wybierzesz niebo – to wej-
dziesz tam. Jak „wybrać niebo”? Do nieba nie można się zapisać, 
tak jak na wycieczkę, nie można wykupić biletu, który gwaran-
tuje nam podróż do nieba. Wybrać niebo to wybrać niebiański 
styl życia i żyć nim na co dzień. Musimy wybrać już teraz, tu 
na ziemi, ponieważ po śmierci nie będzie takiej możliwości. 
Niebiański styl życia to MIŁOŚĆ, którą uczy nas Jezus. To On 
gwarantuje nam życie wieczne, aby wejść do nieba musimy wy-
brać MIŁOŚĆ – do bliźniego, jako swój styl życia oraz potwi-
erdzać ten wybór codziennym wysiłkiem upodabniając się do 
Jezusa – to są właśnie te „ciasne drzwi”.

Intencje
Poniedziałek, 26.08. Najświętszej Maryi Panny  
       Częstochowskiej - uroczystość
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla ojca Jana i matki  
  Haliny w dniu urodzin
8.30 ++ Helena i Józef
18.00 ++ Ks. Zenon Świątkowski – 27 rocz. śmierci oraz 
  rodzice: Rozalia i Kazimierz  
Wtorek,  27.08. Świętej Moniki
6.30 ++ Rodzice: Józefa i Jan, Zofia i Bronisław
8.30 - Podziękowanie Matce Bożej za opiekę, zdrowie 
  oraz Boże błogosławieństwo dla Teodory   

18.00 + Leonard – 14 rocz. śmierci oraz babcia  
  Konstancja     
Środa , 28.08. Świętego Augustyna
6.30 + Jadwiga Frączek     
830 ++ Mąż Henryk – 30 rocz. śmierci oraz zmarli  
  z Rodziny
18.00 - Cecylia – 91 rocz. urodzin
Czwartek, 29.08. Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela
6.30 - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę  
  Matki Bożej dla Dzieci i Wnuków
8.30 ++ Roman Gołuch – 13 rocz. śmierci, Rodzice  
  z obojga stron oraz rodzeństwo: Danuta,  
  Regina, i Jerzy 
18.00 ++ Genowefa Fischer, Waleria, Władysław,  
  Elżbieta, Stanisława
Piątek, 30.08. 
6.30 + Podziękowanie za szczęśliwe zdanie egzaminów 
  oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
  w Rodzinie  
8.30 ++ Rodzice: Maria i Franciszek  
18.00 ++ Julianna i Jan Kujawa
Sobota, 31.08.
6.30 + Józef Jagielski – int. z pogrzebu
8.30 + Maria – 1 rocz. śmierci
16.00 - ŚLUB: Klaudia Lange i Mirosław Bogus
18.00 - Halina i Zdzisław – 56 rocz. ślubu oraz  
  całej Rodziny
Niedziela, 01.09. XXII Niedziela Zwykła
7.00 ++ Rodzice: Maria i Józef oraz Rodzeństwo
8.30 ++ Stanisław Kaszuba – 19 rocz. śmierci, Franciszek 
  – 19 rocz. śmierci i Honorata Ekstowicz oraz 
  zmarli z rodziny Kaszubów     
10.00 - ZA PARAFIAN
 + ks. Cyryl Gulczyński – 24 rocz. śmierci
11.30 + Bronisław Lewkowicz
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 1 )

redaktor Ks. Daniel

niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, 
gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich pro-
roków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzu-
conych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa  
i siądą za stołem w królestwie Bożym.
 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierw-
si, którzy będą ostatnimi».


