
                           Mt 24, 37-44

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie 
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie».

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali 
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop 
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie 
będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

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

 Wszystkim jednak bez względu na to, jaki jest ich aktualny 
stosunek do Boga, doradza się jak najdalej posuniętą czujność. Nikt 
bowiem nie może przewidzieć, kiedy przyjdzie Pan. Podobieństwo 
sytuacji obecnej do czasów Noego na tym polega, że zarówno tam, jak i tu 
ludzie nie słuchają głosów zapowiadających klęskę. Tylko roztropna 
czujność może nas uchronić.

 Dzień „końca” przyjdzie tak niespodziewanie, jak potop za czasów 
Noego: ludzie jedli i pili, żenili się i wychodziły za mąż kobiety niczego nie 
przewidując. I właśnie wtedy pochłonęły wszystkich wody potopu. Otóż 
zupełnie tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Lecz nie 
wszystkich zaskoczy ów dzień w jednakowy sposób: jeden będzie wzięty 
prosto z pola do Boga, drugi zaś nie myśląc o dniu ostatecznym, nadal 
będzie tkwił całą duszą przy swoich zajęciach: Bóg go nie wybiera; 
spośród dwu niewiast zajętych mieleniem zboża na żarnach jedna pójdzie 
natychmiast i szczerze za Panem, a druga choć może i pójdzie, pozostanie 
w duchu przy swych żarnach, tak bowiem będzie przywiązana do tego 
świata. Trochę to może dziwne i niezrozumiałe, ale do „tego” dnia 
pozostanie to wielką tajemnicą.

                                                                           Ks. GM
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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. 

11. W minionym tygodniu zmarli: śp. Waldemar Kunz, lat 81 i śp. Jerzy 
Scheibe, lat 50.

10. 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.

7. Nasza parafia organizuje konkurs Bożonarodzeniowy - „Moja Bombka 
Bożonarodzeniowa”. Szczegóły na stronie internetowej parafii.

8. Po niedzieli zostanie włączone ogrzewanie kościoła – prosimy o zamykanie 
drzwi.

 03.12. (sobota) – Świętego Franciszka Ksawerego

2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy: 

30 00 Pierwszy Piątek. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16 . O godz. 17  
00Msza Św. pierwszopiątkowa. O godz. 18  Msza Św. w intencji Misji Świętych. Po  

00
Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20 .

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

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

godz. 15  – 18 .

1. Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny pod 
hasłem:  „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pomogą nam w tym nasze 
postanowienia, lektura Pisma Świętego oraz Roraty, które przez cały Adwent 
będziemy przeżywać codziennie (z wyjątkiem niedziel i uroczystości 

30Niepokalanego Poczęcia NMP.) o godz. 6 . 

 30.11. (środa) – Świętego Andrzeja Apostoła – święto

4. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne miesiąca grudnia.

 W Pierwszą Sobotę kapłani udadzą się do chorych z Najświętszym 
Sakramentem.

6. W opłatki i świece Wigilijne Caritas możemy zaopatrzyć się w zakrystii lub 
w sklepiku.

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.

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

Biuro parafialne:

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



Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi 
w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie 
ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona 
dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu 
do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem 
Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się 
w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) 
gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji 
gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, 
skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, 
wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie od 
dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres 
przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej 
połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na 
radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus 
z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.

 Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka 
Kościoła, początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał 
wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, na prośbę 
św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty 
osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali 
królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka 
i Marysieńka Sobieska. 

źródło: www.brewiarz.pl/czytelnia/adwent.php3

Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie 
obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego 
przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na 
początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się 
czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia 
tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do 
dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). 
Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. 
znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, 
zwłaszcza franciszkanie.

Adwent (z łac. Adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku 
liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV 
tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości 
Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 
cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym 
nowym roku liturgicznym.

Krótka historia Adwentu Intencje mszalne

00
13  - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni 

00 
18 † Barbara Hoffmann 

00 10 - ZA PARAFIAN
3011  † Jacek Awakumowski – 23 rocz. śmierci 

Sobota, 03.12. Świętego Franciszka Ksawerego

30
8  - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

00 
18 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc 

007  † Stanisław – 32 rocz. śmierci
Niedziela, 04.12. II Niedziela Adwentu

30
8  †† Hildegarda i Gerard Mielke

306  † Tadeusz Sierżęga – int. z pogrzebu

Piątek, 02.12.

308  †† Ojciec Tadeusz – 13 rocz. śmierci, mama Naneta oraz zmarli z rodziny 
Brun i Skwiercz 

306  † Mąż Paweł – 12 rocz. śmierci

00
17  †† Rodzice: Anna i Stefan Kowalewscy oraz teściowie: Halina i Henryk 

Mikuccy
00 

18 - W intencji Misji  Świętych

308  - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny

30
6  †† Z rodziny: Barzyńskich, Zackiewiczów oraz rodzeństwo

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

Czwartek, 01.12.

00 
18 †† Mąż Andrzej oraz rodzice z obojga stron

30
6  † Krystyna Kozłowicz – int. Żywego Różańca 

308  † Henryk Adamski – w dniu urodzin

30
8  † Eugenia Stefanek – int. z pogrzebu

Poniedziałek, 28.11.

00 
18 †† Bernard Łukaszewski i Eugeniusz Gawior

Wtorek, 29.11.

Środa, 30.11. Świętego Andrzeja Apostoła – święto

306  † Waldemar Kunz – int. Żywego Różańca

306  † Sabina Miotk – int. z pogrzebu
30

8  † Krystyna Kozłowicz – int. z pogrzebu
00 18 †† Msza Święta zbiorowa za zmarłych
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