
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam 
przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat 
pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu 
braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak 
wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę».

                           Łk 20, 27-38

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 
o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. 
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz 
ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu 
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania.

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

 Chciano bardzo mocno skompromitować Jezusa wobec tłumów. 
Czynili to uczeni w Piśmie, Faryzeusze, aż w końcu przychodzą 
Saduceusze. Jednak nic nie osiągnęli.

 Dzisiaj również są prądy myślowe, które stawiają tylko na rozum 
i upatrują siłę w ludzkim intelekcie. Jest on (intelekt) silny i potrzebny, ale 
skończony: ma swoje granice wytrzymałości. Tymczasem nauka Jezusa 
daje szerszy horyzont...                                                                     Ks. GM

 Tymczasem, jak zawsze, Chrystus jest ponad pytaniami 
i rozumowaniem „elit” religijnych ówczesnego czasu. Podkreśla istnienie 
pierwiastka duchowego i dodaje wyraźnie, że życie po śmierci istnieje. 
Daje do zrozumienia, że życie ma swoje etapy: jest także rozdział, 
któremu na „imię” zmartwychwstanie. 

 Saduceusze, jako stronnictwo religijno-polityczne, nie wierzyli 
w życie wieczne, ani w zapłatę po śmierci: dobrą lub złą. Odrzucali naukę 
o aniołach i zaprzeczali zmartwychwstaniu. Chcieli tłumaczyć świat tylko 
w kontekście przepisów.Ta

bo
r

10. W minionym tygodniu zmarli: śp. Tadeusz Sierżęga, lat 63 oraz 
śp. Krystyna Kozłowicz, lat 86.

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

9. 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.

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

 12.07. (sobota) – Św. Jozafata

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

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

00 00godz. 15  – 18 .

7. Za tydzień przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie 
00

rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. o godz. 20 .

- pobożne nawiedzenie cmentarza,

3. 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. 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. W przyszłą niedzielę nasza kolekta specjalna.

5. W piątek przypada 104 rocznica Odzyskania Niepodległości. Msze Św. 
30 30 00 00 00

odprawimy o godz. 6 , 8 , 10  i 18 . O godz. 10  Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
00

natomiast o godz. 18  Msza Św. w intencji wspólnot naszej parafii

- stan łaski uświęcającej,
- przyjęcie Komunii Świętej,

- odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.

 09.07. (środa) – Rocznicę Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - święto
 10.07. (czwartek) – Św. Leona
 11.07. (piątek) – Św. Marcina z Tours

1. Do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze 
w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu: 



W początkowym okresie liczba członków chóru wahała się w granicach 
10 -24 osób. Podczas naszej 20 – letniej działalności wyjeżdżaliśmy do innych 
parafii; miedzy innymi do Lichenia, Różanego Stoku, Ostródy, Chojnic, Torunia, 
Pelplina. Najczęściej uświetnialiśmy swoim śpiewem uroczystości parafialne, 
świąteczne, jubileuszowe naszych parafian, ślubne oraz pożegnalne 
odchodzących do Pana. Ponadto uczestniczyliśmy w Festiwalach Kolęd 
w poszczególnych latach. Śpiewaliśmy w Wejherowie, Pierwoszynie, Pucku, 
Rumii – Janowie. Dwukrotnie braliśmy udział w mszach świętych radiowych 
i telewizyjnych. 

Natomiast nie cieszy nas fakt, ze liczba uczestników naszego chóru ciągle 
maleje, a powodem tych rezygnacji są głównie dolegliwości chorobowe. Dlatego 
też zwracamy się z gorącą prośbą do pań i panów, abyście podjęli decyzję 
przystąpienia do naszego chóru zasilając jego brzmienie. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego śpiewu. 

źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”

Na przełomie 2007 – 2008 roku współpracowała z nami – już też śp. 
Elżbieta Sikora, która służyła pomocną dłonią współpracując z dyrygentem. 
W 2010 roku nagraliśmy pierwszą płytę z utworami kolędowymi. Płyta ukazała 
się pod tytułem „ Gdy Ty Przyjdziesz”. 6 marca 2011 roku nagle i niespodziewanie 
opuścił nas dyrygent Wojciech Grudnowski. Dzięki staraniom naszego Zarządu 
Chóru prób nie przerwano, ponieważ nawiązaliśmy kontakt z organistą panem 
Andrzejem z parafii pw. św. Mikołaj w Gdyni – Chyloni, który bardzo chętnie 
przyszedł nam z pomocą do czasu zaangażowania następnego dyrygenta. Już po 
niespełna trzech miesiącach – 20 maja 2011 – w wyniku starań Zarządu Chóru 
pojawił się kolejny bardzo miły sympatyczny pan Piotr Rostek. Był naszym 
dyrygentem tylko jeden rok, ponieważ podjął 5 – letnie studia zagraniczne 
i z tego względu musiał się z nami rozstać. Jednak pan Piotr nie zostawił nas 
samym sobie. Przekazał nas w ręce pani dyrygent Magdaleny Piasecznej, która 
swoim miłym i sympatycznym usposobieniem stwarza wspaniałą atmosferę 
wśród nas. Do współpracy z nami poprosiła również organistę naszej parafii – 
pana Pawła, który swoją koleżeńską postawą zaskarbił sobie nasze serca. 

Kończąc tę informację z 20 – letniej działalności naszego chóru pragnę 
serdecznie podziękować w imieniu wszystkich członków chóru naszemu 
proboszczowi ks. Prałatowi Stanisławowi Megier za współpracę, modlitwę 
i opiekę. A nasze motto to:

Chór nasz powstał w roku 2002 z inicjatywy już nieżyjących chórzystek: 
śp. Janiny Czerskiej i śp. Małgorzaty Meller, które udały się do ówczesnego 
organisty Wojciecha Grudnowskiego z propozycją zorganizowania chóru 
mieszanego. Ku naszemu zadowoleniu pan Wojciech z radością wyraził zgodę na 
tę propozycję zostając jednocześnie założycielem i dyrygentem chóru. 

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam dobre serca mają,

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-14a.php3 

źródło: www.brewiarz.pl

o(Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w k 
Węgier. 

Chór parafialny „Przemienienie” Intencje mszalne

Środa, 09.11. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej - święto

Czwartek, 10.11. Świętego Leona Wielkiego

30
8  - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Gertrudy – 

88 rocz. urodzin

30
6  †† Urszula, Józef i Jerzy

00 
18 †† Msza Święta zbiorowa za zmarłych

Poniedziałek, 07.11.
306  †† Ryszard i Czesław

00 
18 † Żona Elżbieta Janusz – 19 rocz. śmierci

Wtorek, 08.11.

308  †† Stefania, Michał, Leon, Józef

30
8  †† Za dusze w czyśćcu cierpiące

306  †† Rodzice: Anna – rocz. śmierci i Augustyn oraz zmarli z obojga stron

00 18 †† Franciszek – 18 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz siostra Barbara

† Franciszek Sieroński – 1 rocz. śmierci

00 20 - W intencji Ofiarodawców

†† Stefania, Józef, Maria, Zofia

00
13  †† Michał – 18 rocz. śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

†† Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. Żywego Różańca

3011  † Kazimierz Golombek 

00 
18 † Robert Bodnar – 17 rocz. śmierci 

30
6  - Dziękczynno – błagalna dla męża Piotra – w dniu urodzin

308  †† Zenon – 17 rocz. śmierci oraz Ryszard i Jan

00 18 †† Rodzice: Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodziny
Piątek, 11.11. Świętego Marcina z Tours

308  †† Rodzice i rodzeństwo z obojga stron

306  †† Mąż Roman – 10 rocz. śmierci oraz Dariusz, Józef i Władysława

00 
18 - WSPÓLNOTY PARAFIALNE 

Sobota, 12.11. Świętego Jozafata

00 18 †† Monika, Jan, Krystyna, Leon, Weronika, Gertruda i Eugeniusz

00 
10 - W INTENCJI OJCZYCNY

30
8  -/† Członkowie Żywego Różańca oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących 

i ich rodzin 

306  †† Rozalia, Franciszek, Urszula, Zofia, Zygmunt, Jerzy, Antoni, Stanisław

Niedziela, 13.11. XXXIII Niedziela Zwykła
007  †† Agnieszka, Bernard, Maria, Witold praz dziadkowie z obojga stron
30

8  - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny
00 10 - ZA PARAFIAN

- O łaskę zdrowia dla Mariusza, szczęśliwy i udany przebieg operacji oraz 
błogosławieństwo dla lekarzy

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