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Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej

XXVI Niedziela Zwykła

1.W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 30.09. (poniedziałek) – Świętego Hieronima 
 01.10. (wtorek) – Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus
 02.10. (środa) – Świętych Aniołów Stróżów
 04.10. (piątek) – Świętego Franciszka z Asyżu
 05.10. (sobota) – Świętą Faustynę Kowalską
2.W październiku trwamy na modlitwie różańcowej. Porządek nabożeństw: 
 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00;
 - dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 8.00 i 17.30;
 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17.30.
3.Od środy można składać intencje Mszy Św. na rok 2020.
4.We wtorek podczas wieczornej Mszy Św. modlić się będziemy  
w intencji: Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam. Tego dnia J.E. 
Ks. Arcybiskup zaprasza na Mszę Św. inaugurującą nowy rok akademicki, 
której będzie przewodniczył w Katedrze Oliwskiej o godz. 8.00. 
5.Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00.
6.W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca października.
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 
Różaniec. O godz. 18.00 Msza Św. w intencji Misji Świętych. Po Mszy Św. 
wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
7.W piątek i sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
8.W przyszłą niedzielę o godz. 7.00 Msza Św. w języku kaszubskim.
9.Zachęcamy do śpiewania  w  naszym  parafialnym chórze „Przemienie-
nie”. 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. W zakrystii i sklepiku do nabycia kalendarz parafialny w cenie 12 zł.
12.Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Mały Gość Nied-
zielny”. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej. W zakrystii moż-
na odbierać czasopismo „Słowo wśród nas”– na miesiąc październik oraz 
czasopismo „Galilea”.
13.W minionym tygodniu zmarł:
 śp. Wojciech Gorczyca, lat 63
 śp. Andrzej Dymek, lat 63

29 września 2019 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

I czytanie: Am 6, 1a. 4-7 
Psalm: Ps 146 (145)
II czytanie: 1 Tm 6, 11-16
Ewangelia: Łk 16, 19-31

Słowo Boże

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie 
Jezus powiedział do faryzeuszów:
 «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i 
bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wr-
zody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany.
 Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj 
się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w 
wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swo-
je dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje 
pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie 
może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
 Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mo-
jego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni 



Komentarz do Ewangelii
 Dzisiejszy fragment z Ewangelii może być uznany za jeden z 
najtrudniejszych do wypełnienia w życiu człowieka. Ale jak to Jezus 
potępia bogactwo i posiadanie majątku? Pan Jezus nie potępia ludzi 
bogatych, ani dążeń do bogacenia się i powiększania swoich zasobów 
- on pragnie, aby to Bóg był w centrum myśli człowieka, a zbawienie 
celem jego dążeń. Przywołany przez św. Łukasza bogacz nie trafił 
do Szeolu dlatego, że był bogaty, ale dlatego, że majątek był celem 
i szczytem jego życia (por. Łk 16, 25). Gdyby stawiał Boga i Prawo 
Mojżeszowe na pierwszym miejscu, wiedziałby, że mimo iż ma wiele 
majątku jest zobowiązany do pomocy ubogiemu - Łazarzowi. A nie 
pomógł. Są to ludzie bez serca, bez wrażliwości na drugiego człow-
ieka, o których prorok Amos mówi, że “będą wygnańcami i zginą jak 
grono hulaków” (Am 6, 7). Jezus pokazuje też czym jest prawdziwe 
ubóstwo - to nie jest narzekanie na swoją dolę, ale ufność w Bogu 
mimo doli i niedoli, tak jak robił to Łazarz. I dlatego Łazarza zanie-
siono na łono Abrahama (por. Łk 16, 22). W każdym położeniu należy 
ufać Bogu i patrzeć przez pryzmat Ewangelii, dopiero wtedy będzie-
my mogli cieszyć się chwałą Królestwa Bożego.

Intencje
Poniedziałek, 30.09. Świętego Hieronima 
6.30 + Franciszek Kullas – int. z pogrzebu
8.30 ++ Rodzice: Wanda i Henryk ( greg. 30 )
18.00 ++ Mąż Henryk – 15 rocz. śmierci  

Wtorek,  01.10. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 
6.30 ++      Janina Milcarz 
8.30   ++      Rozalia, Franciszek, Zygmunt, Halina
18.00 -    W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja  
   i TV Trwam 

Środa , 02.10. Świętych Aniołów Stróżów
6.30 + Krystyna, Stanisław, Czesław oraz Dziadkowie  
  z obojga stron     
8.30 ++ Stefania i Marian Wrońscy
18.00 ++ Rodzice: Halina i Eliasz

Czwartek, 03.10.
6.30 ++ Teresa Nowicka – int. z pogrzebu
8.30 ++ Mąż Józef, Teściowie i Anna 
18.00 ++ Za kapłanów oraz święte powołania kapłańskie, 
  zakonne i misyjne
 + Włodzimierz Bednarski

Piątek, 04.10. Świętego Franciszka z Asyżu 
6.30 + Franciszek Kullas – int. Żywego Różańca         
8.30 - Aleksandra – w dniu urodzin 
18.00 - W intencji Misji  Świętych

Sobota, 05.10. Świętej Faustyny Kowalskiej 
6.30 + Mama Joanna – 36 rocz. śmierci
8.30 +/- Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże 
  błogosławieństwo dla żyjących i ich rodzin
18.00 ++ Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę 
  naszych serc

Niedziela, 06.10. XXVII Niedziela Zwykła
7.00 + Kazimierz Liszewski – 8 rocz. śmierci 
8.30 ++ Mąż Brunon oraz synowie: Jerzy i Roman
10.00 - ZA PARAFIAN
11.30 ++ Jan Sabatowski – 19 rocz. śmierci oraz  
  Marianna, Józef i Leszek Sabatowscy
13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 
18.00 + Tadeusz Stępiński – 9 rocz. śmierci oraz 
  Rodzice: Rodzeństwo, i Dziadkowie z obojga 
  stron

nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słucha-
ją!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z uma-
rłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mo-
jżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, 
nie uwierzą”».

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


