
 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 
z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi 
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz 
jadł i pił?" Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 
mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"».
                      Łk 17, 5-10

 Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: 
«Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 
"Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej
www.przemienienie.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Druga część Ewangelii to apel do chrześcijan, aby, to co odczytują 
jako swoje powołanie, czynili jak najlepiej. Wśród nich nie powinno być 
niezdrowej rywalizacji. Wypełniając swoje zadania jesteśmy tylko 
sługami. Dlaczego niby „nieużytecznymi”? Nie chodzi o to, że jesteśmy 
bezwartościowi lub nasza praca dla Boga jest bez znaczenia. To, 
że wykonujemy swoje obowiązki, nie daje nam prawa do utrzymywania, 
iż łaska Boża należy się nam.
 I na koniec powinniśmy zadać sobie pytanie: co mamy uczynić? Co 
mamy wykonać? Odpowiedź brzmi: wolę Boga. Tylko jak ją odkryć? Jak 
odczytać? Rozpoczęliśmy październik: miesiąc różańcowy... Mocniejszej 
podpowiedzi chyba nie trzeba. Modlitwa Pańska i Pozdrowienie Anielskie 
oraz rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi pomagają odkryć zamysł 
Boga dla naszego życia. A jednocześnie wspierają realizację „pomysłów” 
Jezusa w stosunku do nas.

Ks. GM

 Uczniowie tak, jak i my, wyczuwali, że nauka Jezusa jest trudna, 
czasem nawet bardzo. Jednak wyczuwali także, iż kierując się przede 
wszystkim wiarą przezwyciężą trudności. Dlatego proszą, aby umacniał 
nieustannie ich wiarę. Czy ja osobiście proszę na co dzień o wiarę? Jak 
słyszymy, nawet niewielka może przenosić „góry” lub morwę (okazałe 
drzewo z mocno rozwiniętym systemem korzeniowym; trudno zatopić je 
w wodzie!). Prawdziwa wiara prowadzi do nieoczekiwanych rezultatów.
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 04.10. (wtorek) – Św. Franciszka z Asyżu
1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

5. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca października:

3. Od wtorku można składać intencje Mszy Św. na rok 2023.

6. W październiku trwamy na modlitwie różańcowej. Porządek nabożeństw: 

10. Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze „Przemienienie”. 
00

Zapraszamy na próby we wtorki  i czwartki o godz. 16 .
11. Wznawia swoją pracę scholka parafialna. Zapraszamy na próby w soboty 

00
o godz. 11 .

30
 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17 .

30 00 Pierwszy Piątek. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16 . O godz. 17  
00

różaniec dla dzieci. O godz. 18  Msza Św. w intencji Misji Świętych. Po 
00Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20 .

12. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. Przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. Koszt jednego 
okno to 26 000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, aby zniwelować uratę 
ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze parafialnym, w kościele przy 
obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę na konto parafialne z dopiskiem 
„ofiara na witraże”. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 05.10. (środa) – Św. Faustyny Kowalskiej
 07.10. (piątek) – Najświętszą Maryję Pannę Różańcową

30 004. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . Adoracja 
00 00

od godz. 15  – 18 .

00
 Pierwszy Czwartek o godz. 18  Msza Św. w intencji kapłanów oraz 

o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy Św. Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 

2. Spotkanie dla rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii 
00Świętej odbędzie się dziś o godz. 19  w kościele.

00 30 - dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 8  i 17 ;

7. Wznawiamy przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania. 
00

Spotkanie w tym tygodniu do wyboru w poniedziałek lub w czwartek o godz. 17  
w salce katechetycznej. 
8. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.

00
 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17 ;

9. Organizujemy konkurs na wykonanie różańca dowolną techniką. Liczymy na 
pomysłowość i oryginalność. Regulamin konkursu na stronie internetowej: 
www.przemienienie.pl. Pracę podpisaną (Imię, Nazwisko, Klasa i Szkoła) można 
przynosić do zakrystii.

13. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” 
i „Galilea” w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc październik. 
Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.
14. W minionym tygodniu zmarł: śp. Gerard Krajewski, lat 79.

http://www.przemienienie.pl


 Od XII w. coraz częściej w Kościele było odmawiane  Pozdrowienie 
Anielskie. Składało się ono ze słów pozdrowienia Archanioła Gabriela 
skierowanego w stronę Maryi: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1, 28). Wspomniane słowa również 
znalazły swoje odzwierciedlenie w oficjum o Najświętszej Maryi Pannie w formie 
antyfony. Z biegiem czasu dodano też słowa św. Elżbiety: I błogosławiony owoc 
żywota Twojego (Łk 1, 42). Później do Pozdrowienia Anielskiego włączono 
słowo Jezus. Święty papież Pius V w 1566 r. oficjalnie zatwierdził w Pozdrowieniu 
Anielskim wezwanie, które zaczęło już funkcjonować w Kościele na Zachodzie: 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen. Wprowadzono Pozdrowienie Anielskie do oficjum jako 
antyfonę, później zaczęło ono pojawiać się w modlitwie Anioł Pański, a z czasem 
zaczęło funkcjonować jako oddzielna modlitwa, czyli Zdrowaś Maryjo. 
Podobnie jak była powtarzana w życiu zakonnym modlitwa Ojcze nasz, tak 
w średniowieczu również pojawił się zwyczaj wielokrotnego powtarzania 
Pozdrowienia Anielskiego. 

 Warto zaznaczyć, że pierwotnie różaniec służył do odmawiania Modlitwy 
Pańskiej czy innych modlitw, np. Zdrowaś Maryjo wiele razy w formie 
powtarzanej, ponieważ twierdzono, że każda odmawiana w ten sposób modlitwa 
to kwiat ofiarowany Bogu. W przypadku Zdrowaś Maryjo utrwaliło się 
średniowieczne przekonanie, że modlitwa ta odmawiana po wiele razy jest jak 
sznur róż składanych Maryi i to właśnie stąd wzięła się nazwa różaniec. 
Zajrzyjmy jednak jeszcze dalej w przeszłość. Warto postawić sobie pytanie: skąd 
w Kościele rzymskokatolickim pojawiła się modlitwa Zdrowaś Maryjo? 

 Z upływem czasu do modlitwy różańcowej zaczęto dodawać akt strzelisty 
Chwała Ojcu, który bierze swój początek ze słów Jezusa wypowiedzianych 
podczas rozesłania Apostołów. 

źródło: https://www.czasopismokatecheza.pl/artykul/historia-rozanca-swietego-w-pigulce

 W pierwszych wiekach chrześcijaństwa powszechnie stosowaną 
i rozpowszechnianą modlitwą była Modlitwa Pańska, której Jezus nauczył 
swoich Apostołów, czyli Ojcze nasz. Pojawiające się zakony w Kościele 
zobowiązywały ojców zakonnych poprzez regułę zakonną do odmawiania 
150 psalmów. Braci zakonnych, którzy w większości byli niepiśmienni, 
zobligowano do odmawiania 150 razy Ojcze nasz – tzw. Psałterz braci. 
Początkowo liczono Ojcze nasz na palcach, a św. Paweł Pustelnik dokonywał 
obliczeń na zebranych kamieniach – po odmówieniu danej Modlitwy Pańskiej 
odrzucał pojedynczy kamień. Następnie pojawiły się sznury z węzłami, pętelkami 
czy nawleczonymi na nie kawałkami drewna. Co ciekawe najstarszy różaniec 
znaleziono w grobie św. Gertrudy z Nivelles, zmarłej w 658 r. Był to sznurek 
z nawleczonymi kulkami drewnianymi. 

Historia Różańca świętego Intencje mszalne

306  † Joanna Dąbek

00 18 † Zbigniew Roman – 2 rocz. śmierci

Piątek, 07.10. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

00 
18 †† Jan Sabatowski – 22 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny

308  † Jan Wnuk – 2 rocz. śmierci

Sobota, 08.10.

Niedziela, 09.10. XXVIII Niedziela Zwykła

00 18 - W intencji Misji  Świętych

Czwartek, 06.10.

306  † Genowefa Zientala – int. Żywego Różańca

007  - Maryla – 15 rocz. trzeźwości

308  - O spełnienie planów Boga w nas za wstawiennictwem Matki Bożej 
Różańcowej

3011  - Urszula – 80 rocz. urodzin

308  † / -Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla 
żyjących i ich rodzin

306  † Genowefa Zientala – int. Żywego Różańca

00 18 - Za kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne

30
8  † Halina Rode

00 18 - O Boże błogosławieństwo dla syna Tomasza - 56 rocz. urodzin oraz 
jego rodziny  

00 10 - ZA PARAFIAN

0013  † Dziadek Józef – 4 rocz. śmierci

308  † Ludwik – w dniu urodzin

30
8  †† Mąż Józef, teściowie oraz Teresa i Anna

Wtorek, 04.10. Świętego Franciszka z Asyżu
30

6  - Aleksandra – w dniu urodzin

Środa, 05.10. Świętej Faustyny Kowalskiej

30
6  †† Rodzice z obojga stron, mąż oraz bracia

00 
18 - W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

306  †† Jan i Rozalia

30
8  † Henryk Szulc – 18 rocz. śmierci

Poniedziałek, 03.10.

00 
18 † Mama Joanna – 39 rocz. śmierci

https://liturgia.wiara.pl/doc/3458824.Krotka-historia-rozanca
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