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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXII Niedziela Zwykła

1. We wtorek wspominamy Świętego Grzegorza Wielkiego. Podczas 
wieczornej Mszy Św. modlić się będziemy w intencji: Papieża, Ojczyzny, 
Radia Maryja i TV Trwam. 
2. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.
3. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca września.
Pierwszy czwartek o godz. 18.00 Msza Św. w intencji kapłanów oraz  
o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św. Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 
Pierwszy Piątek. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. O godz. 17.00 
Msza Św. pierwszopiątkowa. O godz. 18.00 Msza Św. w intencji Misji 
Świętych. Po Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00.
4. W sobotę na godz. 10.00 zapraszamy ministrantów i lektorów oraz 
chłopców, którzy pragną zostać ministrantami – spotkanie organizacyjne 
obowiązkowe.
5. W piątek i sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
6. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.
7. Do końca roku Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątki o godz. 15.00.
8. Piesza pielgrzymka z Gdyni do Swarzewa na Uroczystość Narodze-
nia N.M.P. wyruszy w sobotę 07 września, po Mszy Św. o godz. 6.00  
z kościoła Ducha Świętego w Gdyni – Obłużu. Wtorek 10-go września jest 
Dniem Modlitw w intencji Chorych z udzieleniem sakramentu namaszc-
zenia. Nasza parafia organizuje wyjazd do Swarzewa. Zapisy dzisiaj  
w zakrystii.
9. W dniach od 02 do 06 października odbędą się rekolekcje Rodziny 
Jasnogórskiej. Zapisy w sklepiku otwartym w salce pod plebanią od 9.00 
do 13.00.
10. Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Prze-
mienienie”.   Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.
11. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość 
Niedzielny”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii 
można odbierać „Słowo wśród nas” i „Różaniec” – na miesiąc wrzesień 
oraz czasopismo „Galilea”.
12. W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Bogumił Bisewski, lat 80.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 
Psalm: Ps 68 (67)
II czytanie: Hbr 12, 18-19. 22-24a 
Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14

Słowo Boże

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony 
 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. 
Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, 
jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
 «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwsze-
go miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie 
był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was 
obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy mu-
siałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
 Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostat-
nim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie 
ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wy-



Komentarz do Ewangelii
 Pan Jezus nawiązując do nauk żydowskiego myśliciela 
Syracha rozwija ideę pokory. Pokazując na żywym przykładzie 
uczty u faryzeuszy ukazuje, czym naprawdę jest pokora. To nie 
fałszywe i ostentacyjne “umniejszanie siebie”, ale uniżenie na 
wzór Chrystusa, który służy każdemu człowiekowi i jak w dzisie-
jszej Ewangelii oddaje każdemu swoje miejsce przy stole. Poko-
ra to oddawanie bliźniemu należnej miłości, mimo sprawowa-
nego urzędu i stanu. To proste uczynki codzienności - oddanie 
miejsca w kolejce, pomoc w pakowaniu zakupów czy nawet do-
bre słowo. Im bardziej jesteśmy pokorni, tym większą “otrzy-
mujemy łaskę” (Syr 3, 18) i “odpłatę przy zmartwychwstaniu” 
(Łk 14, 14).

Intencje
Poniedziałek,02.09.
6.30 ++ Eugenia, Józef, Stanisław oraz Dziadkowie  
  z obojga stron
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 2 )
18.00 - Maria i Kazimierz – 58 rocz. ślubu 
Wtorek,  03.09. Świętego Grzegorza Wielkiego
6.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 3 )
8.30 + Rozalia Świątkowska – 34 rocz. śmierci  
18.00 - W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja  
  i TV Trwam  

Środa , 04.09.
6.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 4 )     
830 + Kazimierz – 15 rocz. śmierci
18.00 + Jadwiga, Stanisław i Mirosław Turscy oraz zmarli 
   z obojga stron
Czwartek, 05.09.
6.30 ++ Franciszka, Józef, Marta, Władysław oraz  
  z rodziny: Klas, Witkowskich i Adamus
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 5 )
18.00 - Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie, 
  zakonne i misyjne
Piątek, 06.09.
6.30 ++ Agnieszka – 6 rocz. śmierci oraz dusze w czyśćcu  
  cierpiące   
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 6 )  
17.00 ++ Rodzice, Siostry i Bracia z rodziny Płockich
18.00 - W intencji Misji  Świętych
Sobota, 07.09.
6.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 7 )
8.30 + Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże 
  błogosławieństwo dla żyjących i ich rodzin
15.00 - ŚLUB: Anna Puchalska i Przemysław Ostrowski
16.00 - ŚLUB: Justyna Wancław i Łukasz Komar
18.00 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę 
  naszych serc
Niedziela, 08.09. XXIII Niedziela Zwykła
7.00 ++ Rozalia, Michał, Ryszard, Zbysław
8.30 - Agnieszka i Wojciech – 13 rocz. ślubu oraz  
  Natalia i Krzysztof – 5 rocz. ślubu
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 + Kazimierz Lewiński – 15 rocz. śmierci oraz  
  Rodzice z obojga stron
13.00 + Z rodziny Białk
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 8 )

wyższony».
 Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wy-
dajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 
ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię 
i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych 
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Parafia Przemienienia Pańskiego 
Gdynia Cisowa
ul. Kcyńska 2
81-005 Gdynia
tel. 58 623 62 24

Biuro Parafialne czynne:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek, środa: 1000 - 1100, 1700 - 1730,
czwartek: nieczynne,
piątek: 1000 - 1100,
sobota: 1000 - 1100.

kl. Jakub Wojewódka


