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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXIV Niedziela Zwykła

1.  W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wolontariusze Hospicjum św. Waw-
rzyńca w Gdyni rozprowadzać będą kalendarze na przyszły rok. Złożone 
ofiary będą przeznaczone na utrzymanie domów hospicyjnych dla 
dorosłych i dzieci. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę  
i świadczone dobro.
2.  W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
      - 16.09. (poniedziałek) – Świętych Męczenników Korneliusza i Cypriana
     - 18.09. (środa) – Świętego Stanisława Kostki - święto
    - 20.09. (piątek) – Świętych Męczenników Andrzeja Kim Taegon, 
                                  Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
     - 21.09. (sobota) – Świętego Mateusza Ewangelisty - święto
3.  We wtorek po Mszy Św. wieczornej spotkanie obowiązkowe w kościele 
dla rodziców dzieci klas III, które w tym roku katechetycznym będą  
przygotowywać się do I Komunii Św.
4.  Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.
5. W czwartek po Mszy Św. wieczornej spotkanie obowiązkowe  
w kościele dla rodziców młodzieży, która będzie się przygotowywała  
w tym roku do sakramentu Bierzmowania.
6.  Do końca roku Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątki o godz. 15.00.
7.  Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Prze-
mienienie”.   Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.
8.  Sklepik parafialny w salce pod plebanią otwarty w niedzielę od 9.00 
do 13.00.
9.  W dniach 20-21 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Morza - bliższe informacje na tablicy ogłoszeń. 
10. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość 
Niedzielny”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii 
można odbierać czasopismo „Słowo wśród nas”– na miesiąc październik 
oraz czasopismo „Galilea”.
11. W minionym tygodniu zmarł:
     - śp. Henryk Lisiecki, lat 71.
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Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14
Psalm: Ps 51 (50)
II czytanie: 1Tm 1, 12-17
Ewangelia:Lk 15, 1-32

Słowo Boże

Radość z nawrócenia grzesznika 
 W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy cel-
nicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze  
i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników  
i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypow-
ieść:
 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie 
idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 
z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół 
i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła”.
 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.



Komentarz do Ewangelii
 Nawracanie się jest ciągłym procesem. Nie można od 
tak stać się doskonałym, jak doskonały jest Ojciec (por. Mt 5, 
48). Ciągłe podążanie za Panem Jezusem, przez Jego najra-
dośniejsze, ale i najcięższe drogi prowadzi nas do stawania 
się uczniem Boga. Mimo podążania tą drogą często z niej scho-
dzimy, idąc własnymi ścieżkami grzechu. Chrystus jednak, jak 
przywolana w Ewangelii kobieta lub pasterz, szuka nas jak zag-
inionej drachmy, szuka nas jak tej jednej, wyjątkowej, a zagu-
bionej owcy (por. Łk 15, 4-6. 9). Ponieważ “Chrystus przyszedł 
na świat, aby zbawić grzeszników” (1Tm 1, 15) szuka wszystkich 
zagubionych owiec. Nawrócenie nie polega więc na zaufaniu 
własnym siłom doskonalenia się, ale na podążaniu jak zagubi-
ona owca za Panem Jezusem, Jedynym Pasterzem, który za-
wsze zejdzie z drogi, by odnaleźć zagubione owieczki. Oddając 
się Panu Jezusowi jako grzesznicy, sprawiamy większą radość 
Aniołom w niebie, niż “zadufani we własne siły sprawiedliwi”.

Intencje
Poniedziałek,16.09. św. Męczenników Korneliusza i Cypriana
6.30 + Janina Milcarz
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.16 )
18.00 +/- Za zmarłych i żyjących z rodziny: Połom, 
                  Reinhardt, Kożuch i Czerwińskich

Wtorek,  17.09.
6.30 ++      Brat Stanisław – 17 rocz. śmierci oraz Anna  
                   Wilczyńscy
8.30   ++      Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.17 )
18.00 ++      Teściowie: Marianna i Jan Pokrzywińscy
 
Środa , 18.09. św. Stanisława Kostki, święto
6.30 + Ojciec Zygmunt – 45 rocz. śmierci      
8.30 + Maria i Bronisław Pinkowscy
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 18 )

Czwartek, 19.09.
6.30 ++ Halina Naczyk – 10 rocz. śmierci oraz zmarli:  
                  Stanisław i Mirosław
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 19 )
18.00 + Salomea Lemańczyk – 6 rocz. śmierci

Piątek, 20.09. św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon,   
                       Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
6.30 ++ Stanisław, Irena, Halina, Krystyna   
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.20 ) 
18.00 + Mirosław Kazimierski – 8 rocz. śmierci

Sobota, 21.09. św. Mateusza Apostoła, święto
6.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.21 ) 
8.30 ++ Rodzice: Jan i Zofia oraz Rodzeństwo
18.00 + Paulina Hallmann – 1 rocz. śmierci

Niedziela, 22.09. XXV Niedziela Zwykła
7.00 - Anna i Jan – 51 rocz. ślubu
8.30 + Edmund – 21 rocz. śmierci
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 + Roman – 8 rocz. śmierci
13.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg.22 )
18.00 + Władysław Dorsz

 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi 
jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu  
i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znala-
złam drachmę, którą zgubiłam”.
 Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród 
aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się naw-
raca». 

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


