
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga 
się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie 
chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się 
nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją 
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko 
weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?»
                      Łk 18, 1-8
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 Warto dodać, że sędzia jest bardzo wygodny: pragnie mieć 
„święty” spokój. Nie chce zdobywać się na żadną ofiarę: służy jedynie 
sobie samemu! Grzeszy więc przeciwko sprawiedliwości, której miał 
służyć...
 Ostatnie zdanie brzmi dość mocno: „Czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi?” Można pokusić się o stwierdzenie, że będzie z tym 
problem i to wcale niemały. Dlatego trzeba nam mobilizacji modlitewnej, 
a w październiku mamy ku temu niezwykłą szansę.

 Rozpoczęliśmy 18 rozdział Ewangelii wg św. Łukasza. Początek tej 
części dzieła Ewangelisty ilustruje zasadnicze przymioty modlitwy: 
wytrwałość i ufność.
 Nagabywany wielokrotnie i natarczywie przez pewną wdowę 
sędzia niegodziwy czyni w końcu zadość jej prośbie, ale tylko dlatego, 
żeby się od niej uwolnić. Łukasz ukazuje sędziego jako tego, który Boga 
się nie boi i nie liczy się z ludźmi: jest ponad każdym. Nie wykazuje 
żadnych oznak i związków z Bogiem: ignoruje istnienie istoty Najwyższej. 
Dodatkowo ludzie go nie interesują, tym bardziej ich los.

Ks. GM

Ta
bo

r

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

1. Dzisiaj obchodzimy XXII Dzień Papieski. Zapraszamy na uroczystości organizowane 
30w naszym mieście, które rozpoczną się o godz. 16  u stóp Gdyńskich Krzyży. Następnie  

procesjonalnie z modlitwą różańcową niosąc relikwii św. Jana Pawła  II przejdziemy 
w stronę Gdyńskiej Bazyliki. 

 18.10. (wtorek) – Św. Łukasza Ewangelistę - święto
 17.10. (poniedziałek) – Św. Ignacego Antiocheńskiego

30 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17 .

 22.10. (sobota) – Św. Jana Pawła II

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

30 004. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . Adoracja od 
00 00godz. 15  – 18 .

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

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

 19.10. (środa) – Bł. Jerzego Popiełuszkę
 20.10. (czwartek) – Św. Jana Kantego

7. 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.

10. Za tydzień na wszystkich Mszach Świętych swoją pracą na misjach podzieli się siostra 
Konstancja ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Białorusi. Będzie okazja, 
aby wspomóc jej pracę naszą modlitwą i ofiarą.

8. Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze „Przemienienie”. Zapraszamy 
00na próby we wtorki i czwartki o godz. 17 .

11. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odmawiać będziemy 
30 00codziennie o godz. 17 . Natomiast w każdą środę o godz. 18  sprawowana będzie Msza 

Św. zbiorowa za zmarłych. Wypełnione czytelnie druki na Zdrowaśki i Msze Święte 
zbiorowe wraz z ofiarami można składać do puszki przy ołtarzu Matki Bożej.
12. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. odprawimy 

00 30 00 30 00 00o godz. 7 ; 8 ; 10 ; 11 . Nie będzie Mszy Św. o godz. 13  i 18 . Uroczystość na cmentarzu 
00parafialnym rozpoczniemy procesją o godz. 14 , po której będzie sprawowana Msza Św. 

Prosimy o uporządkowanie grobów naszych bliskich.
13. 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. 
14. W minionym tygodniu zmarł: śp. Iwona Kreft, lat 67.

009. Wznawia swoją pracę scholka parafialna. Zapraszamy na próby w soboty o godz. 11 .

3 06. Za tydzień na Mszy Św. o godz. 11  poświęcenie różańców dla dzieci 
pierwszokomunijnych.

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
Biuro parafialne:

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00

http://www.przemienienie.pl


 Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego 
wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, 
natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku 
z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: 
Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika 
Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się 
uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. 
Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego 
dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc 
pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu 
bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały 
re l ikwie  Krzyża,  potem zaś  dla  całego Kościoła  Powszechnego.
Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki Egerii, 
która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża 
połączone ze świętem dedykacji, czyli poświęcenia kościoła Męczenników 
(Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których 
święty kościół stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. 
Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po 

 „Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy ks. Jerzy był może 
przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ks. Popiełuszko był 
po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi 
Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni 
i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były 
pojęciami zgodnymi z ideologią marksistowską. (...)

 (...) Nasz błogosławiony, w kazaniu wygłoszonym w marcu 1983 r., w taki 
sposób zachęcał wiernych: «Bądźmy więc silni miłością, modląc się za braci 
błądzących, nie potępiając nikogo, a piętnując i demaskując zło. Prośmy słowami 
Chrystusa, jako Jego wyznawcy, które On wypowiedział na krzyżu: 'Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią' (Łk 23, 34). A nam daj, Chryste, większą 
wrażliwość na działanie miłości niż siły i nienawiści».”

oczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. 
Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, 
św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.

 (...) Ks. Jerzy nie uległ pokusie, by żyć w tym obozie śmierci. Za pomocą 
jedynie duchowych środków, takich jak prawda, sprawiedliwość oraz miłość, 
domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana. Lecz zgubna ideologia nie 
znosiła światła prawdy i sprawiedliwości. Dlatego ten bezbronny kapłan był 
śledzony, prześladowany, aresztowany, torturowany a ostatecznie brutalnie 
związany i, choć jeszcze żył, został wrzucony do wody. Jego oprawcy, którzy nie 
mieli najmniejszego szacunku dla życia, z pogardą odnosili się nawet do śmierci. 
Porzucili go, jak niektórzy porzucają martwe zwierzę. Jego ciało zostało 
odnalezione dopiero po dziesięciu dniach. (...)
 (...) Jezus Chrystus, obecny w Eucharystii, był jego mocą. W latach 1966-
1968 kleryk Jerzy Popiełuszko odbył służbę wojskową, która była dla niego 
czasem wielkiego cierpienia, okresem licznych upokorzeń i ograniczenia 
wolności religijnej. Nie pozwalano mu uczestniczyć w Mszy św. i przyjmować 
komunii św. W liście, który skierował do ks. Czesława Miętka, swojego ojca 
duchownego w seminarium w Warszawie, jako młody kleryk-żołnierz, pisał: 
«Wczoraj poszedłem do miasta, podając jako pretekst konieczność wpłacenia 
pieniędzy do banku. Poszedłem do kościoła i po raz pierwszy od miesiąca 
przyjąłem Eucharystię». (...)

źródło: www.opoka.org.pl

 (...) W obliczu religijnych prześladowań Eucharystia była dla niego 
boskim pokarmem, który umacniał go w dawaniu świadectwa wierze. 
Eucharystyczny był również jego ostatni życiowy czyn, celebracja Mszy św., 
odprawionej 19 października 1984 r. Przy tej okazji nasz błogosławiony zachęcał 
robotników, aby nie uciekali się do nienawiści i zemsty, ale dążyli do zgody 
i pokoju: «Módlmy się — powiedział — byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale 
przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy». (...)

Homilia podczas beatyfikacji
ks. Jerzego Popiełuszki - fragmenty

Intencje mszalne

306  † Zofia Jasińska – int. Żywego Różańca

30
6  † Wanda Zaborna – int. Żywego Różańca

00 
18 ††  Rodzice: Franciszka i Józef oraz Anna i Czesław

308  †† Weronika, Monika, Jan, Krystyna, Leon, Gertruda, Eugeniusz

Wtorek, 18.10. Świętego Łukasza Ewangelisty - święto

Czwartek, 20.10. Świętego Jana Kantego

00 18 †† Mąż Bogdan oraz rodzice: Olga i Edward, Anna i Edward

30
8  † Maria Hoppe – Potek – rocz. śmierci 

Środa, 19.10. Błogosławionego Jerzego Popiełuszki

30
6  † Stanisława Ryłko – int. Żywego Różańca 

00 
18 ††  Z rodziny: Idzior, Turskich i Smolińskich

00 16 - ŚLUB: Natalia Mazurkiewicz i Jarosław Krefta
00 18 - Marianna i Tadeusz – 54 rocz. ślubu

Sobota, 22.10. Świętego Jana Pawła II

Piątek, 21.10.

30
6  † Krystyna Pucyło – int. z pogrzebu

30
8  †† Anna, Józef, Jan

30
8  †† Stanisław oraz zmarli z rodziny Filipowicz

308  †† Rodzice: Eugenia i Józef, mąż Gerard, Natalia, Krystyna, Marian, 
i Teodor

00 
10 - ZA PARAFIAN

0018  †† Daniel Tomaszewicz – 1 rocz. śmierci, Andrzej Płotka – 15 rocz. 
śmierci oraz rodzice z obojga stron

30 8 † Teresa Eischtaedt

306  † Zofia Jasińska – int. z pogrzebu

Niedziela, 23.10. XXX Niedziela Zwykła
007  †† Mąż Andrzej, rodzice : Pelagia i Sykstus oraz brat Juliusz

30
11  †† Mama Helena Jelińska – 31 rocz. śmierci, ojciec Jan, siostry oraz 

zmarli z rodziny

00 
18 † Stanisława Ryłko – int. z pogrzebu

- O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę zdrowia dla Mariusza z prośbą 
o opiekę Matki Bożej oraz Dary Ducha Świętego dla Karola – 17 rocz. 
urodzin  

308  † Piotr Ewertowski
00 18 †† Z rodziny: Szydłowskich i Formella

306  † Janina Abramowska 
Poniedziałek, 17.10. Świętego Ignacego Antiocheńskiego

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