
                      Łk 17, 11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się 
kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła».
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Zacznijmy od przepisów. Wykluczały one wszelką styczność 
trędowatych z ludźmi zdrowymi do chwili stwierdzenia przez kapłana, że 
człowiek chory został oczyszczony. Do tego momentu pojawienie się 
trędowatego w jakimkolwiek skupisku ludzkim było surowo zabronione. 
Trudno także zrozumieć, jak Samarytanin, podwójnie nieszczęśliwy, przez 
swoje pochodzenie i słabość ciała, znalazł się wśród Żydów. 
 Skąd wzięło się nagle aż dziesięciu trędowatych? Może 
zgromadziła ich wspólna niedola i ta sama niemożność skontaktowania 
się z ludźmi zdrowymi? Razem Żydzi i Samarytanie? Czyżby choroba 
zbliżała? Znosiła podziały?
 Uzdrowienie dokonuje się wtedy, kiedy stwierdzi to „nowy Kapłan” 
i kiedy On chce. „Inni” ewentualnie mogą potwierdzić: żeby czasem sobie 
nie przypisywać boskiej mocy i siły. Są ważni, ale przyszedł Ten 
najważniejszy...
 Bóg pragnie nauczyć nas prawdziwej ufności i podziękowania. 
Chwała, którą oddajemy Bogu, budzi w nas poczucie ludzkiej bezsilności 
oraz siły Boga.
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00 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17 ;

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

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

godz. 15  – 18 .

11. 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. 

6. 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.

9. Wznawia swoją pracę scholka parafialna. Zapraszamy na próby w soboty 
00

o godz. 11 .

 13.10. (czwartek) – Bł. Honorata Koźmińskiego
 15.10. (sobota) – Św. Teresę od Jezusa

10. Za tydzień będziemy obchodzić XXII Dzień Papieski. Zapraszamy na 
30

uroczystości organizowane w naszym mieście, które rozpoczną się o godz. 16  
u stóp Gdyńskich Krzyży. Następnie  procesjonalnie modlitwą różańcową  
niosąc  relikwie  św. Jana  Pawła  II przejdziemy w stronę Gdyńskiej Kolegiaty. 

7. Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze „Przemienienie”. 
00Zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 16 .

2. W wtorek po Mszy Św. wieczornej różaniec w języku kaszubskim.

12. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” 
i „Galilea” w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na miesiąc listopad. Na 
stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

00
8. 20 października podczas Mszy św. o godz. 18  będziemy gościć siostrę 
Krystynę ze zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, 
która pracowała z bł. ks. Jerzym Popiełuszko przez 2 lata. Po Mszy Św. oddanie 
czci relikwiom bł. ks. Jerzego oraz możliwość spotkania z Siostrą w salce.

13. W minionym tygodniu zmarł: śp. Zygmunt Pająk, lat 92.

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

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

30 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17 .
5. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania 

00 w poniedziałek lub w czwartek o godz. 17 w salce katechetycznej. 

http://www.przemienienie.pl


Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie 
prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która nie jest zbiorem tez 
wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast 
poznaniem Chrystusa (VS, 88). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może 
oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz 
odróżnić dobro od zła.

Przestrzenią dialogu prawdy i wolności w każdym człowieku jest 
sumienie. To tu dokonuje się osąd praktyczny, czyli co należy czynić, a czego 
unikać. Sumienie nie jest jednak wolne od niebezpieczeństwa błędu.

Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa. 
Jego słowa, czyny i przykazania tworzą moralną regułę życia chrześcijańskiego. 
Człowiek jednak nie potrafi o własnych siłach iść za Chrystusa. Staje się to 
możliwe dzięki otwartości na dar Ducha Świętego. Owocem Jego działania jest 
nowe serce (por. Ez 36,26), które pozwala odkryć człowiekowi Prawo Boże już 
nie jako przymus, ciężar i ograniczenie wolności, ale jako dobro, które chroni go 
przed niewolą grzechu. Prawda, którą przynosi Chrystus staje się tym samym 
mocą, która wyzwala człowieka. W ten sposób odkrywa on, że wolność człowieka 
i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie – wzajemnie się do siebie 
odwołują (VS, 17). Istota wolności, wyraża się bowiem w darze z siebie w służbie 
Bogu i ludziom. Zdając sobie sprawę z wysokich standardów tego zadania, jak i ze 
słabości ludzkiej kondycji, Kościół oferuje człowiekowi Boże miłosierdzie, które 
pozwala mu przezwyciężać jego słabości.

            Misję formacji sumień Kościół realizuje się poprzez regularną katechezę 
dzieci, młodzieży i dorosłych, formację w ruchach i stowarzyszeniach, a także 
coraz częściej w mediach społecznościowych, m.in. w formie odpowiedzi na 
stawiane pytania. Kluczowa jest praca spowiedników i kierowników duchowych, 
którzy poprzez rozmowy, pouczenia, a przede wszystkim poprzez sprawowanie 
sakramentów kształtują ludzkie sumienia. 

Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii 
i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom 
Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przypadku Syryjczyka Naamana, który 
realizując nakaz proroka Elizeusza siedmiokrotnie zanurzył się w rzece Jordan 
(por. 2 Krl, 5,14). W ten sposób Pan Bóg w swoim Słowie ukazuje istotę aktu 
wiary, która wyraża się nie tylko w intelektualnej znajomość prawdy objawionej, 
ale przede wszystkim w dokonywaniu w jej świetle codziennych wyborów. Wiara 
[bowiem] to decyzja, która prowadzi do (…) zaufania i zawierzenia 
Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (VS, 88).

Z listu pasterskiego Episkopatu Polski
„Blask Prawdy”

Intencje mszalne

30
11  †† Dariusz Stolarski – 29 rocz. śmierci oraz Marian Bzdyk – 34 rocz. śmierci 

30
8  - Wiesława i Zygfryd Kitta – 50 rocz. ślubu

- W intencji chorych i cierpiących – int. Żywego Różańca

Niedziela, 16.10. XXIX Niedziela Zwykła

† Mariusz Macoń – 1 rocz. śmierci

30
6  - W intencji wspólnoty Szkoły Hipolit w Rumi

306  † Jadwiga Wilczyńska

00 
20 - W intencji Ofiarodawców

Sobota, 15.10. Świętej Teresy od Jezusa

Piątek, 14.10.

- Jan – 1 rocz. urodzin – int. od prababci

308  † Werner
00 

18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE

0015  - ŚLUB: Dominika Bliniewska i Łukasz Malanowski
00

16  - ŚLUB: Julia Wiśniewska i Paweł Pokryfka
00 18 †† Edward Licznerski oraz zmarli z rodziny  

00
7  †† Mąż Paweł – 8 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron, dziadkowie, 

szwagrowie

Poniedziałek, 10.10.
306  † Zofia Jasińska – int. od sąsiadów 

00 18 †† Rodzice: Halina i Eliasz

30
8  † Henryk Byczkowski – 8 rocz. śmierci

Wtorek, 11.10.
30

6  † Andrzej Dyło
308  †† Z rodziny Reszka i Szulc

00 
18 †† Rodzice: Anastazja i Stanisław Zakrzewscy

306  †† Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Jerzy, Antoni, Stanisław
308  † Roman Barzyński – int. z pogrzebu

00 
18 † Henryk Raucki – 18 rocz. śmierci

Czwartek, 13.10. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego
306  † Ojciec Jan – 28 rocz. śmierci
30

8  † Andrzej Mikucki – int. z pogrzebu
00 18 †† Sabina, Józef, Bronisława, Czesław, Józefa, Jan 

Środa, 12.10.

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
00 18 † Dariusz Chwał – 1 rocz. śmierci

†† Stanisław Majka - 2 rocz. śmierci i Gabriela Majka - 27 rocz. śmierci

- Barbara i Jan Gerymscy – 60 rocz. ślubu

00 
10 - ZA PARAFIAN

30
8  †† Marta i Ignacy Cyplik
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