
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony».

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że 
nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak 
i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”.

                      Łk 18, 9-14

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Powyższa przypowieść podaje nie tyle przykład dobrej i złej 
modlitwy, ile raczej obrazuje prawdziwą i fałszywą pobożność w czasie 
modlitwy.

 Jak się okazuje, pokorna prośba o odpuszczenie grzechów jest 
przedkładana przez Boga ponad chorobliwe przestrzeganie przepisów 
Prawa.                                                                                                    Ks. GM

 Faryzeusz w modlitwie współradował się swoim „ja”. Czuł się 
ogromnym dłużnikiem Boga, stąd jego dwukrotne akcentowanie postu. 
Poza tym porównywał się, aby ukazać swoją wielkość.
 Celnik natomiast nie potrzebuje żadnych zestawień. Sam 
dostrzega swoją nędzę. Też wyznaje, jak faryzeusz, że ludzie są 
dłużnikami Boga. Z jednym wyjątkiem: kluczowym momentem modlitwy 
celnika jest wielkość Boga, a nie własne praktyki.

 Faryzeusz i celnik to przedstawiciele dwu skrajnie różnych warstw 
społecznych Izraela. Pierwszy reprezentował pobożność czysto 
legalistyczną, opartą na zewnętrznych uczynkach, drugi stykając się co 
dzień ze wszystkim, co było w przekonaniu faryzeuszy najbardziej 
nieczyste, uchodził za symbol wszelkiego zła moralnego.Ta
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1. Dzisiaj 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.

7. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odmawiać 
30 00będziemy codziennie 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.
8. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. 

00 30 00 30 00 00
odprawimy o godz. 7 ; 8 ; 10 ; 11 . Nie będzie Mszy Św. o godz. 13  i 18 . 

00
Uroczystość na cmentarzu parafialnym rozpoczniemy procesją o godz. 14 , po 
której będzie sprawowana Msza Św. Prosimy o uporządkowanie grobów naszych 
bliskich.

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

9. 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. 

4. W piątek obchodzimy święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Tego dnia J.E. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda obchodzi swoje imieniny, 
pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

2. 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 .
30 00

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

5. 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.
6. Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze „Przemienienie”. 

00Zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 17 .

10. W przyszłą niedzielę śpimy o godzinę dłużej, ponieważ w nocy z soboty na 
niedzielę cofamy wskazówki zegara o jedną godzinę.
11. 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.

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


Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pewne aspekty, 
które są zawsze istotne dla misji powierzonej przez Chrystusa swoim uczniom: 
„Będziecie moimi świadkami”. Forma liczby mnogiej podkreśla wspólnotowo-
eklezjalny charakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczony jest 
powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła — misja jest więc 
realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze wspólnotą kościelną, 
a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam 
wypełnia misję ewangelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wypełniać 
w komunii z Kościołem, który go posłał. Jak uczył św. Paweł VI w adhortacji 
apostolskiej Evangelii nuntiandi, dokumencie, który jest mi bardzo bliski: 
„Dzieło ewangelizacji nie jest niczyim aktem osobistym i samotnym, ale 
całkowicie kościelnym. Dlatego, kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, 
katechista czy duszpasterz, w jak najbardziej odległym kraju, głosi Ewangelię, 
gromadzi swą małą wspólnotę, udziela Sakramentów, choćby był sam, 
wykonuje akt Kościoła, a jego dzieło zapewne łączy się z działalnością 
ewangelizacyjną całego Kościoła, nie tylko przez więzy «instytucjonalne», ale 
także przez więzy niewidzialne i przez ukryte zakorzenienie w łasce niebieskiej” 
(n. 60). Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus posyłał swoich uczniów na misje 
po dwóch. Świadectwo chrześcijan o Chrystusie ma przede wszystkim 
charakter wspólnotowy. Stąd wynika zasadnicze znaczenie obecności 
wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu misji. (...)

 Jest to punkt centralny, istota nauczania Jezusa, skierowanego do 
uczniów, odnośnie do ich misji w świecie. Wszyscy uczniowie będą świadkami 
Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają — zostaną nimi 
ustanowieni przez łaskę. Gdziekolwiek pójdą, gdziekolwiek by byli. Tak jak 
Chrystus jest pierwszym posłanym, to znaczy misjonarzem Ojca (por. J 20, 21) 
i Jego „wiernym świadkiem” (por. Ap 1, 5), tak też każdy chrześcijanin jest 
powołany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. A Kościół, będący 
wspólnotą uczniów Chrystusa, nie ma innej misji, jak tylko ewangelizowanie 
świata, dając świadectwo o Chrystusie. Tożsamość Kościoła polega na 
ewangelizowaniu.

(...) Dlatego, w ostatecznym rozrachunku, prawdziwym świadkiem jest 
„męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa, odwzajemniając dar, 
którym On uczynił dla nas siebie samego. „Pierwszą motywacją do 
ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia 
zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej kochać” 
( , 264).Evangelii gaudium

„Będziecie moimi świadkami”
Orędzie Papieża na Dzień Misyjny - fragment

Intencje mszalne

Czwartek, 27.10.

00 
10 - ZA PARAFIAN

Sobota, 29.10.

Piątek, 28.10. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza - święto

30
8  - Wanda i Jan – 48 rocz. ślubu 

308  †† Mama Weronika oraz babcia Wiktoria

00 18 † Marian Moczyński – 2 rocz. śmierci

30
6  † Jolanta Szołoch-Konkolewska – int. od pracowników U.P. Gdynia 4

30
8  - Anna i Roman – 48 rocz. ślubu

308  † Wanda Zaborna – int. z pogrzebu

00 
18 †† Stanisława – 6 rocz. śmierci i Stefan – 5 rocz. smierci

30
8  †† Z rodziny: Handke, Rułkowskich, Szeląg, Konopa, Franikowskich

00
13  †† Mąż Alfons – 19 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron  

00 
18 †† Mąż Jerzy Dopke – 6 rocz. śmierci, córka Marzena oraz rodzice 

z obojga stron

00 18 †† Mąż Bogdan Selke – 7 rocz. śmierci oraz zmarli z obojga stron   

Środa, 26.10.

306  - Dziękczynno – błagalna dla rodzeństwa Anny i Tadeusza – w dniu 
urodzin 

00 18 †† Rodzice: Regina i Romuald oraz brat Leszek

30
6  † Zygmunt Pająk – int. z pogrzebu

Niedziela, 30.10. XXXI Niedziela Zwykła
00

7  †† Helena i Walery Brylowscy oraz z rodziny: Kreft i Hebel

306  † Grażyna Grelowska – int. z pogrzebu

30
11  -/† Lucyna i Krzysztof – 18 rocz. ślubu oraz Maria Królicka – 1 rocz. 

śmierci

†† Ryszard – 1 rocz. śmierci oraz Alicja i rodzice: Natalia i Ignacy 

00 
18 †† Alojzy Rajski – 25 rocz. śmierci, mąż Andrzej oraz rodzice 

i rodzeństwo

Poniedziałek, 24.10.

308  †† Rodzice i bracia z obojga stron, Kazimierz i Józef oraz chrzestna 
Zofia 

306  † Ryszard Warmbier – int. z pogrzebu 

00 18 † Mama Jadwiga – w dniu urodzin
Wtorek, 25.10.

306  † Krystyna Witkowska
308  - O nawrócenie córki Magdaleny z nałogu pijaństwa

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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