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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXV Niedziela Zwykła

1.  W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
     - 22.09. (poniedziałek) – Świętego o. Pio z Pietrelciny 
     - 27.09. (piątek) – Świętego Wincentego á Paulo
     - 28.09. (sobota) – Świętego Wacława

2.  Spotkanie dla dzieci kl. III, przygotowujących się do I Komunii św.  
we wtorek o godz. 16.15 w kościele.

3.  Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.

4. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmo- 
wania w poniedziałek o godz. 17.00, lub w czwartek o godz. 18.45  
w Kościele.

5. Wznawia swoją pracę scholka parafialna. Zapraszamy na próby  
w soboty o godz. 11.00.

6.  Zachęcamy do śpiewania  w   naszym   parafialnym   chórze   „Prze-
mienienie”.   Zapraszamy   na próby we wtorki i czwartki o godz. 18.30.

7.  Sklepik parafialny w salce pod plebanią otwarty w niedzielę od 9.00 
do 13.00.

8. 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”.

9.  Wychodząc z kościoła można nabyć nasz kalendarz parafialny w cenie 
12 zł.

10.W minionym tygodniu zmarł:
     - śp. Bronisław Gzela, lat 73.

22 września 2019 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Am 8, 4-7
Psalm: Ps 113 (112)
II czytanie: 1Tm 2, 1-8
Ewangelia: Łk 16, 1-13

Słowo Boże

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie 
 Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty czło- 
wiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego 
majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę  
o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz 
mógł zarządzać”.
 Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój 
pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 
Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, 
gdy będę odsunięty od zarządzania”.
 Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana  
i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpo- 
wiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobo- 
wiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał 
drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszeni-
cy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 
synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi 



Komentarz do Ewangelii
 Człowiek nie lubi być sługą. Nie lubi, gdy o jego losie, 
lub pracy decyduje ktoś inny. Sam zabiega o wszystko dla sie-
bie, mówiąc wszystkim jak się usamodzielnia od rodziców, au-
torytetu, Boga. A Pan Jezus mówi: nie możecie służyć Bogu  
i Mamonie (Łk 16, 13). Jeśli za pierwszy cel obieramy zarabianie 
i powiększanie majątku to stajemy się automatycznie niewol-
nikami pieniądza, a to już gorzej niż być służącym. Nasza wol-
ność się ogranicza, zamykamy się na najbliższych, przyjaciół, 
potrzebujących, a zaślepiamy się ułudą bogactwa. Pan Jezus nie 
chce, by człowiek popadał w taką niewolę. Pragnie, byśmy za 
pierwszy cel zawsze obierali Boga, który porządkuje wszystkie 
sprawy - materialne i duchowe, naprawia relacje między ludźmi 
i czyni nas naprawdę wolnymi otwierając na piękny świat, który 
stworzył. Bóg nie zapomina uczynków (por. Am 8, 7), ale na ich 
podstawie potrafi odmienić wnętrze człowieka.

Intencje
Poniedziałek, 23.09. św. o. Pio z Pietrelciny
6.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 23)
8.30 + Henryk Goleniewski – 5 rocz. śmierci
18.00 ++ Córka Marzena Dopke – 2 rocz. śmierci oraz 
                   Mama Hildegarda

Wtorek,  24.09.
6.30 ++      Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 24)
8.30   ++      Jerzy oraz Rodzeństwo z obojga stron
18.00 -        Beata i Piotr w kolejną rocz. ślubu
 
Środa, 25.09
6.30 - Dziękczynno – błagalna dla Danuty Necel Lewan- 
                   dowskiej w dniu urodzin oraz rocz. ślubu      
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 25)
18.00 ++ Rodzice: Emilia i Jan, brat Jerzy Nawracała oraz  
                   Maria i Krzysztof Wojciechowscy

Czwartek, 26.09.
6.30 ++ Rodzice, Teściowie, Dziadkowie 
8.30 ++ Zygmunt, Kazimierz oraz zmarli z rodziny Preus
18.00 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 26)

Piątek, 27.09. św. Wincentego á Paulo
6.30 + Mąż Gerard – 2 rocz. śmierci      
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 27)
18.00 ++ Gertruda Woźniak, zmarli z Rodziny oraz dusze  
                  w czyśćcu 

Sobota, 28.09. św. Wacława
6.30 + Bronisława Gielniak
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 28)
18.00 ++ Michał oraz Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron

Niedziela, 29.09. XXVI Niedziela Zwykła
7.00 ++ Rodzice: Pelagia i Sykstus Jedyneccy oraz brat Juliusz
8.30 ++ Danuta Topol oraz zmarli z obojga stron
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk (greg. 29)
13.00 ++ Jan Kosmal 1 rocz. śmierci
18.00 + Krystyna Kąkol – 1 rocz. śmierci

sobie ludźmi niż synowie światłości.
 Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół nie-
godziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do 
wiecznych przybytków.
 Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej 
będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten 
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodzi-
wą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe do-
bro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, to któż wam da wasze?
 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jed-
nego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi.
 Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

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


