
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. 
Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. 
To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 
Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 
będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie 
będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami 
i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie 
zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».

Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo 
przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą 
się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?»

                           Łk 21, 5-15

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

XXXIII Niedziela Zwykła - 13 listopada 2022 r. - nr 85/2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Świadectwo życia i otwarcie na Boże natchnienie (Ducha 
Świętego) wydają się najbardziej trwałe. Mają być aktualizowane 
w czasie „sukcesów” duszpasterskich i odnoszonych „porażek”.
                                                                           Ks. GM

 Dlaczego Jezus tak bardzo realistycznie i bez „kiełbasy” wyborczej 
mówi co czeka kochających Go? Ponieważ Królestwo Boże to konkretna 
rzeczywistość. To realny świat. Flesze, pochwały, sława, ciągłe 
zwycięstwa bywają ważne, ale z czasem mijają. I nic po nich nie zostaje, 
z wyjątkiem pamięci. I to też ulotnej.

 Jak czyta się ten fragment, można odnieść wrażenie, że Chrystus 
dość słabo reklamuje i miernie zachęca do pójścia za sobą. „Autografy, 
wywiady, konferencje...” - nawiązując do jednego z polskich filmów. 
Sława i spektakularne zwycięstwo: to jest wielkość! A tymczasem 
prześladowanie i osąd ludzki.Ta
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r

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

5. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata przeżywamy ostatnią niedziele roku liturgicznego, która 
jest patronalnym świętem Gdańskiego Seminarium Duchownego.

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.

6. 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. 

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

00 00
Adoracja od godz. 15  – 18 .

 17.11. (czwartek) – Św. Elżbietę Węgierską

1. Dziś przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo Fatimskie 
rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą Św. 

00o godz. 20 .

 18.11. (piątek) – Bł. Karolinę Kózkównę

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

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- piątek: 10.00 - 11.00

Biuro parafialne:

- sobota: 10.00 - 11.00



 Wojna na Ukrainie dołączyła do wojen regionalnych, które w ostatnich 
latach sieją śmierć i zniszczenie. W tym wypadku jednak obraz jawi się bardziej 
złożony ze względu na bezpośrednią interwencję jednego z mocarstw, które chce 
narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. Powtarzają się 
sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż 
niektórych możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju.

 „Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi 
słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby 
utwierdzić ich działania solidarnościowe na rzecz potrzebujących braci. 
Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju 
pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem 
życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym 
momencie dziejowym. (...)

 W tym jakże sprzecznym kontekście, jakże bolesnym, pojawia się 
VI Światowy Dzień Ubogich, z zaproszeniem – zaczerpniętym z Apostoła Pawła – 
aby utrzymywać wzrok utkwiony w Jezusie, który: «będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić» (2 Kor 8, 9). Podczas swojej wizyty 
w Jerozolimie Paweł spotkał Piotra, Jakuba i Jana, którzy poprosili go aby nie 
zapominał o ubogich. Wspólnota z Jerozolimy znajdowała się bowiem 
w poważnych trudnościach z powodu głodu, który dotknął kraj. Apostoł Paweł 
natychmiast zatroszczył się o zorganizowanie wielkiej zbiórki na rzecz tychże 
ubogich. Chrześcijanie z Koryntu okazali się bardzo wrażliwymi i chętnymi do 
pomocy. Za wskazaniem Pawła, każdego pierwszego dnia tygodnia zbierali to, co 
udało im się oszczędzić, a wszyscy byli bardzo szczodrzy. (...)

 Solidarność polega bowiem właśnie na tym: podzielić się tym, czego 
mamy niewiele, z tymi, którzy nic nie mają, tak aby nikt nie cierpiał. Im bardziej 
rośnie poczucie wspólnoty i komunii jako stylu życia, tym bardziej rozwija się 
solidarność. Oprócz tego trzeba również rozważyć, iż są kraje, w których 
w ostatnich dziesięcioleciach dokonał się znaczący wzrost dobrobytu, 
odczuwalny dla wielu rodzin, które to osiągnęły pewien bezpieczny poziom życia. 
Mówimy tu o pozytywnych owocach inicjatywy prywatnej oraz praw, które 
wsparły rozwój ekonomiczny łączący się z konkretnym bodźcem dla polityki 
rodzinnej powiązanej z odpowiedzialnością społeczną. Został dzięki temu 
osiągnięty taki poziom bezpieczeństwa i stabilności, którym można się teraz 
podzielić z tymi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swojego 
kraju, aby się ratować i przeżyć. Jako członkowie społeczeństwa obywatelskiego 
pielęgnujmy odwołanie do poszanowania wartości wolności, odpowiedzialności, 
braterstwa i solidarności. (...)

Orędzie Papieża Franciszka
na VI Światowy Dzień Ubogich

Intencje mszalne

30
6  † Elżbieta Grzybowska – int. z pogrzebu

Środa, 16.11.

30
6  †† Rodzice: Irena i Ambroży Rułkowscy

308  †† Robert Marchlewski oraz rodzice z obojga stron
00 

18 †† Żona Agnieszka, rodzice: Władysława i Henryk, brat Leonard oraz Piotr 
Pietrak

308  †† Józef – 14 rocz. śmierci oraz Teresa i teściowie

Poniedziałek, 14.11.

00 
18 †† Franciszek Piastowski – 5 rocz. śmierci oraz Stefania i Eryka

Wtorek, 15.11.
30

6  †† Rodzice: Maria i Andrzej oraz Anna i Leon

30
8  † Edmund – w dniu imienin

30
6  † Janina Abramowska

308  † Werner

00 18 †† Msza Święta zbiorowa za zmarłych

Czwartek, 17.11. Świętej Elżbiety Węgierskiej

30
8  †† Rodzice: Aniela i Jan oraz rodzeństwo: Maria i Jan

Niedziela, 20.11. 

30
6  - O szczęśliwą operację dla mamy oraz o zdrowie dla taty

00 18 †† Julianna i Jan Kujawa

30
6  †† Rodzice: Halina i Marian oraz mąż Wiktor

00 18 † Ryszard Płotka – 8 rocz. śmierci

308  † Gertruda Miotk – 30 rocz. śmierci 
00 18 †† Z rodziny: Woźniak i Kwidzińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota, 19.11.

Piątek, 18.11. Błogosławionej Karoliny Kózkówny

00 
18 †† Władysław Majewski – 13 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron 

308  - Siostra Sylwia – 10 rocz. ślubów zakonnych
00 

10 - ZA PARAFIAN

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

30
11  † Anna – 2 rocz. śmierci 

0013  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

00
7  - Danuta i Jan – 39 rocz. ślubu
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