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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXIII Niedziela Zwykła

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
    13.09. (piątek) – Św. Jana Chryzostoma
    14.09. (sobota) – Podwyższenia Krzyża Świętego – święto
2. W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej spotkanie Ruchu Rodzin Naz-
aretańskich.
3. W Swarzewie z racji odpustu Narodzenia N.M.P. trwa oktawa. Wtorek 
jest dniem modlitwy chorych z udzieleniem sakramentu namaszcze-
nia. Nasza parafia organizuje wyjazd do Swarzewa. Wyjazd we wtorek  
o godz. 9.00 sprzed plebani. Powrót około godz. 14.00. Są jeszcze wolne 
miejsca.
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.
5. W czwartek po Mszy Św. wieczornej spotkanie wspólnoty Faustinum.
6. W piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlić się będziemy w intencji 
Wspólnot Parafialnych. Tego dnia przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze 
nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które za-
kończymy Mszą Św. o godz. 20.00.
7. Za tydzień wolontariusze z Gdyńskiego Hospicjum i. Św. Wawrzyńca 
będą rozprowadzać kalendarze na 2020 rok.
8. Do końca roku Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątki o godz. 15.00.
9. Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Prze-
mienienie”.   Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.
10. Sklepik parafialny w salce pod plebanią otwarty w niedzielę od 9.00 
do 13.00.
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. Wychodząc z kościoła można nabyć nasz kalendarz parafialny w ce-
nie 12 zł.
13. W minionym tygodniu zmarł:
      śp. ks. Lech Stasiewski, lat 88.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Mdr  9, 13-18
Psalm: Ps 90 (89)
II czytanie: Flm 9b-10. 12-17
Ewangelia: Łk 14,25-33

Słowo Boże

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 
 Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do 
nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści 
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 
samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, 
a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej 
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął 
budować, a nie zdołał wykończyć«.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z dru-
gim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu 



Komentarz do Ewangelii
 Ludzie nie lubią dużych wymagań. Chcą dojść do celu 
prostą i łatwą drogą, bez większego wkładu własnej pracy. 
Zbawienie nie jest podane nam “na tacy”. Trzeba o nie za-
walczyć. Pan Jezus chce, aby człowiek dobrze się przygotował 
do przyjęcia Zbawiciela, aby nie robił tego lekkomyślnie, jak 
budowniczy bez materiałów, czy król bez wojska. Pan Jezus 
pragnie oczyszczenia naszego serca z wszystkich rzeczy, które 
jego przysłaniają. Dla jednych jest to rodzina, dla innych pra-
ca, lenistwo, nałogi, uzależnienia. Wszystko to powoduje, że 
jesteśmy jak przywołany w dzisiejszej Ewangelii budowniczy 
oraz król - stajemy się niezdolni do walki o nasze zbawienie, do 
budowania relacji z Bogiem. Po to Chrystus zesłał nam Ducha 
Świętego, aby ocaliła nas Przedwieczna Boża Mądrość (por. Mdr 
9, 18).

Intencje
Poniedziałek,09.09.
6.30 ++ siostra Alicja oraz Rodzice i Rodzeństwo
8.30 + Władysława Kuligowska – 13 rocz. śmierci
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 9 ) 
Wtorek,  10.09.
6.30 ++ Lidia Dzerowicz – 13 rocz. śmierci oraz   
                  Rodzice z obojga stron
         +       Adam Trzaska – 20 rocz. śmierci
8.30   ++      Maria, Władysław, Jerzy, Władysław Langowscy
         +       Donat Bartoszewicz – 1 rocz. śmierci
18.00 ++     Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 10 )  
Środa , 11.09.
6.30 + Stanisław Jakubczak – 1 rocz. śmierci     
8.30 + Anna Szefer – 11 rocz. śmierci
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 11 )

Czwartek, 12.09.
6.30 ++ Paweł Richter – 38 rocz. śmierci oraz zmarli   
                   z Rodziny
8.30 ++ Anna i Kazimierz Kołakowscy
         -        O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gertrudy  
                  – 91 rocz. urodzin   
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 12 )
Piątek, 13.09. św. Jana Chryzostoma
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla Agnieszki Sowińskiej  
                   oraz Jacka Krakowiak     
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.13 )  
18.00 ++ Rodzice, Siostry i Bracia z rodziny Płockich
18.00 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE
20.00 -        W intencji Ofiarodawców
         -       O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie i w naszych  
                   sercach – int. Żywego Różańca
          ++     Władysław oraz zmarli z rodziny: Bławat, Libera  
                  i Kałduńskich
         +       Marianna Roman – 109 rocz. śmierci
Sobota, 14.09. Podwyższenia Krzyża Świętego - święto
6.30 ++ Rodzice: Stefania i Jan Barzyńscy oraz zmarli z Rodziny
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.14 )
18.00 + Emil – 8 rocz. śmierci
Niedziela, 15.09. XXIII Niedziela Zwykła
7.00 ++ Mama Anna, ojciec Leon, brat Stanisław, bra- 
                  towa Regina oraz szwagier Feliks
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.15 )
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Weronika, Teodor i Kazimierz
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
         -        Ilona i Mieczysław Barzowscy – 56 rocz. ślubu
18.00 + Henryk Kamiński – 9 rocz. śmierci

tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 
pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, 
co posiada, nie może być moim uczniem”.

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


