
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, 
imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu 
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku 
daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

                      Łk 19, 1-10

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 
odszukać i zbawić to, co zginęło».

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».

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

                                                                                                             Ks. GM

 Opowiadanie o spotkaniu Jezusa z celnikiem Zacheuszem 
przekazuje tyko autor trzeciej Ewangelii. Zdarzenie ma miejsce zaraz po 
uzdrowieniu niewidomego. Raczej nie powinno być to przypadkiem, 
ponieważ celnik też potrzebuje odzyskać „wzrok”. 
 Jego spojrzenie jest przysłonięte funkcją, którą pełni oraz 
dobrobytem, który posiada. Czy jednak zgadzał się na taką sytuację? 
Skoro jest tak mocno zaciekawiony, aby zobaczyć Jezusa, co miał 
w sercu? Być może jednak odczuwał, że to wszystko nie do końca 
powinno tak wyglądać.
 Owoc sykomory, jak również „bielmo”, którym zaszły jego oczy, 
wymaga nacięcia, aby stać się dojrzałym. To czynią słowa Jezusa: 
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim 
domu”. Jego serce staje się otwarte na przyjęcie nie tylko Gościa, ale 
Dobrej Nowiny o zbawieniu. Tak naprawdę to Chrystus przygarnia 
i przyjmuje, szuka i chce odnajdywać zagubionych. Kto wykazuje więcej 
inicjatywy do spotkania? Chyba nie mamy wątpliwości...

Ta
bo

r
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. 

- stan łaski uświęcającej,

8. W piątek wspominanym Świętego Karola Boromeusza. 

00 
10. W przyszłą niedzielę Msza Św. o godz. 7 w języku kaszubskim. 

12. W minionym tygodniu zmarli: śp. Krystyna Miś, lat 73 oraz śp. 
Eugenia Stefanek, lat 91.

Biuro parafialne:

6. W listopadzie wypominki za zmarłych połączone z różańcem odmawiać 
30 00

będziemy 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.

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. 

7. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca listopada.

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

3. W środę obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
30 30 00 00 00 00  Msze Św. odprawimy o godz. 6 ; 8 ; 10 ; 16  i 18 . Msza Św. o godz. 18 jest 

pierwszą Mszą Św. zbiorową za zmarłych.

1. We wtorek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. 
00 30 00 30 00 00odprawimy o godz. 7 ; 8 ; 10 ; 11 . Nie będzie Mszy Św. o godz. 13  i 18 . 

00Uroczystość na cmentarzu parafialnym rozpoczniemy procesją o godz. 14 , po 
której będzie sprawowana Msza Św.

30 00
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . W tym dniu 
nie będzie Adoracja najświętszego Sakramentu. 
5. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze 
w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu: 

- pobożne nawiedzenie cmentarza,

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

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

002. We wtorek o godz. 24  na naszym cmentarzu odmówimy różaniec. Natomiast 
od 2 listopada do wtorku 8 listopada, różaniec na cmentarzu będziemy 

15
odmawiać o godz. 19 . Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji zmarłych.

- przyjęcie Komunii Świętej,

- odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.

9. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

- piątek: 10.00 - 11.00
- sobota: 10.00 - 11.00

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30



 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
 2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za 
nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni 
roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

 3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,

źródło: www.brewiarz.pl

Po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu 
odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich 
Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych 
można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są 
następujące:

Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każda uroczystość w Kościele - ma 
charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli 
przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście 
przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych 
świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich 
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi 
w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. 
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych 
wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich 
Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna 
występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także 
w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

 4) Spowiedź i Komunia św.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano 
żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem 
kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla 
nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego 
dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać 
o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego 
znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża 
Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół 
Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia 
świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. 
Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam 
papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich 
Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża 
Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. 
W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu 
i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Obcowanie Świętych Intencje mszalne

30
6  †† Antonina, Kazimierz, Julian

Piątek, 04.11. Świętego Karola Boromeusza

Czwartek, 03.11.
30

6  † Zdzisław Szramke – 17 rocz. śmierci

00 
10 †† Jadwiga Chińcza – 27 rocz. śmierci oraz z rodzinny: Sidorczuk, 

Michalczuk, Marciniuk, Chińcza, Czachorowskich
00

16  †† Rodzice: Stanisława i Bronisław
00 18 †† Msza Święta zbiorowa za zmarłych

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

00 18 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

- Ignacy Jędrzejewski – 4 rocz. urodzin 

00 18 †† Z rodziny: Roman, Rzewnickich, Zakrzewskich, Gogolewskich, Tomczewskich, 
Waszak, Sobczak, Jankowskich, Zalewskich

306  †† Jan, Helena, Józef
30

8  - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

00 18 - W intencji Misji  Świętych

308  †† Bronisław – 27 rocz. śmierci i Gertruda – 1 rocz. śmierci Wenta oraz rodzice 
z obojga stron 

007  †† Kazimierz, Juliusz, Leon

3011  † Mąż Gerard – 15 rocz. śmierci

308  †† Z rodziny Romanowskich

Niedziela, 06.11. XXXII Niedziela Zwykła

Sobota, 05.11.

00
17  - O szczęśliwy przebieg operacji oraz łaskę zdrowia dla Mariusza

00 10 - ZA PARAFIAN

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

Poniedziałek, 31.10.

30
8  †† Mąż Tadeusz, syn Piotr, oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo

30
6  † Synowa Anna – 1 rocz. śmierci

00 18 †† Rodzice z obojga stron
Woterek, 01.11. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

308  †† Kazimierz – 22 rocz. śmierci oraz Helena i Włodzimierz

†† Henryk Jeka oraz zmarli z rodziny: Jeka, Skelnik i Mierskich

00 10 † Jan Warmowski – ojciec, mąż, dziadek
30

11  †† Krystyna Kreft oraz zmarli z rodziny
0014  - ZA PARAFIAN

007  †† Mąż Henryk – 6 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron
30

8  - W intencji Papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam

†† Z rodziny Pranga i Voss
†† Z rodziny: Dawidowskich, Adamskich, Janowskich i Pokrzywińskich

Środa, 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
30

6  †† Bracia: Ignacy, Antoni, Wojciech, Stanisław, Krzysztof
308  †† Rodzice: Waleska i Antoni oraz Irena i Wincenty

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