
 1 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO  XXII NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 

Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rz 12,1-2; Ef 1,17-18; Mt 16,21-27 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, 
że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od 
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwych-
wstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić 
Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił 
się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł 
do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną  

niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co 
da człowiek w zamian za swoją duszę? Albo-
wiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda 
każdemu według jego postępowania. 
                                                     Mt 16,21-27 

KOMENTARZ 

Często się nam wydaje, że względnie łatwo i 
szybko opanowujemy znajomość życia, ale 
kiedy trzeba  zmienić sposób myślenia bądź 
patrzenia na pewne sprawy okazuje się na-
gle, że nie jest to wcale takie łatwe. Można się 
zachwycać Jezusem, być Jego wielkim zwo-
lennikiem, adoratorem i gorliwym znawcą, a 
żyć i myśleć zupełnie inaczej niż On. Znako-
mitym przykładem tego jest Piotr występu-

jący w dzisiejszej Ewangelii. Pomiędzy Nim 
a Jezusem jawi się ogromna przepaść, której 
nie można zastąpić żadnym afektem ani ja-
kąkolwiek fascynacją. Trzeba mieć wiarę, 
która daje wewnętrzną siłę, aby odkryć mą-
drość i logikę krzyża, która jest w centrum 
myślenia Chrystusa. Nierzadko składamy 
ambitne deklaracje wiary, chodzimy do Ko-
ścioła, bierzemy udział w różnych piel-
grzymkach, przystępujemy do Spowiedzi 

Św., chwalimy Boga słowem i śpiewem a 
kiedy spada na nas jakiś trudny krzyż, często 
jesteśmy zaskoczeni, bo ból dotknął nerwu 
cierpienia. Bez wiary trudno jest przebrnąć 

przez cierpienie, można jedynie je zwięk-
szyć. Tak się dzieje wówczas, kiedy przyj-
mujemy postawę Piotra, który drogę wy-
znacza sobie po swojemu. Czy nie jest cza-
sem w naszym życiu tak, że robimy 
wszystko, aby tylko uniknąć niepowodzeń, 
trudności i cierpienia? Łatwo nam żyć w 
zgodzie z Bogiem, gdy wszystko idzie po 
naszej myśli, jednakże gdy przychodzi jakiś 

poważny problem albo dramat łatwo odci-
namy się od korzenia fascynacji, na którym 
rosło nasze poczucie bezpieczeństwa. Piotr 
wyobrażał sobie relację z Jezusem w sposób 
idealny. Miało być zawsze cudownie i bo-
sko, ale nawet w przyjaźni z Bogiem zda-
rzają się burze, płacz, zawód i rozczarowa-
nie. Słabą stroną myśli Piotra było to, że 
chciał kontrolować los i przyszłość Jezusa 
według swoich oczekiwań. Z nami jest bar-

dzo podobnie. Często wypowiadamy słowa 
modlitwy: „bądź wola Twoja”, lecz gdy ona  
się zjawia, wtedy najczęściej mówimy: 
niech się jednak spełni moja.  Ks. Wojciech 
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Architektura stylu gotyckiego 

Świątynie gotyckie 

Ostatni temat przed wakacjami jaki podjęliśmy 
to temat świątyń romańskich ich charakterystyka. 
Po czasie odpoczynku, podróży i niezapomnia-
nych wrażeń wkraczamy w kolejny etap naszych 
rozważań - architekturę stylu gotyckiego. 

Architektura gotycka w zamierzeniu jej twór-
ców miała w doskonały sposób odzwierciedlać bo-
ską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna 
bryła kościoła stała się symbolem czasów, w któ-
rych religijność łączyła w sobie wyprawy krzy-
żowe i pragnienie wzniesienia się ku Bogu. W bryle 
dominują kierunki pionowe. Ich powtarzalność w 
bliskim sąsiedztwie, rozczłonkowanie bryły, deli-
katna dekoracja tworzą budowle ekspresyjne i lek-

kie. Gotyk powstał około 1120 roku we Francji, na-
stępnie był stopniowo przejmowany przez pozo-
stałe państwa. Miejscem narodzin gotyku był re-
gion Ile-de-France, jednak pewne rozwiązania kon-
strukcyjne umożliwiające jego powstanie (np. skle-
pienie krzyżowo-żebrowe) zaczęły pojawiać się już 
na przełomie XI i XII wieku w Normandii, północ-
nych Włoszech, i Anglii. Łuk ostry pojawia się np. 
w Burgundii, m.in. w sklepieniu kościoła benedyk-
tynów w Cluny z przełomu XI i XII wieku.  Gotycka 
architektura sakralna charakteryzowała się smu-
kłością i strzelistością. Kościoły zyskały na wyso-
kości. W lekkich, ażurowych ścianach pojawiły się 
ogromne okna. Ciężaru stropu i sklepień nie dźwi-
gały ściany, lecz - przez wymurowane z kamienia 
(rzadziej z cegły) żebra - był on przenoszony na 
specjalne filary – przypory. Elegancję stylu gotyc-
kiego podkreślały wyjątkowe elementy ozdobne. 
W wielkich oknach wstawiano misternie układane 
z kolorowego szkła witraże. Wypełniały one wnę-
trza świątyń wielobarwnym światłem. Polichromie 
którymi dekorowano ściany Kościołów zapozna- 

wały wiernych z opowieściami biblijnymi lub 
dziejami świętych. W górnych partiach okien 
umieszczano kamienną plecionkę – maswerk. 
Mury budowli zdobiono wypalanymi na ciemno 
cegłami, które układano w geometryczne wzory. 
Świątynie dekorowane były kamiennymi rzeź-
bami, delikatnymi detalami architektonicznymi. 
Dominującym kształtem był łuk ostry, nawiązu-
jący do formy sklepienia. Na ziemiach polskich, 

gdzie kamień był drogi i trudny do zdobycia, pod-
stawowym materiałem budowlanym była cegła. 
 Styl gotycki wykorzystywano także przy wzno-
szeniu licznych budowli świeckich. Gotyk odci-
snął także wyraźne piętno na architekturze obron-
nej. Mury miast i zamków wieńczyły zębate 
blanki. Artysta gotyku tworzył na chwałę 
Boga. Pod koniec gotyku - XV w. rozbudowano go 
do stylu zwanego flamboyant (gotyk płomienisty). 
Specyficzna odmiana gotyku, tzw. gotyk reduk-
cyjny, rozwinęła się natomiast na terenach, na któ-
rych przeważało budownictwo ceglane (północne 
Niemcy, Polska i kraje bałtyckie). Przykładem bu-
dowli reprezentującej tę odmianę może być ko-
ściół Mariacki w Gdańsku. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Katedra w Reims               Ks. Adam 

        MYŚL NA TYDZIEŃ 
„Nie możesz wiedzieć co Bóg dla Ciebie 

zaplanował, ale zaufaj Mu i nie trać 
nadziei. Nawet pośród najtrudniejszych 

okoliczności pamiętaj, że najlepsze 
jeszcze przed Tobą” 

                                  Nick Vujicie                    
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Spowiedź święta w dni powszednie 

podczas Mszy Świętych o godz. 7.00 

i 18.00  

2. W tym tygodniu przypada I czwar-

tek miesiąca Wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu i modlitwa o po-

wołania o godz. 17.00; Msza Święta 

za kapłanów i o powołania kapłań-

skie o godz. 18:00. 

3. Msze Święte w tym tygodniu: 

W poniedziałek (4 IX) o godz. 18.00 

w intencji podopiecznych, dobro-

czyńców i wolontariuszy Parafial-

nego Zespołu Caritas. Po Mszy 

Świętej spotkanie w salce parafial-

nej, na które w sposób szczególny 

zapraszamy osoby chętne do włącze-

nia się w pracę zespołu; 

4. W sobotę (9 IX) o godz. 10.00 dla cho-

rych i ich rodzin. Po Mszy Świętej 

spotkanie w salce parafialnej. 

5. W najbliższym piątek (8 IX) w litur-

gii obchodzimy święto Narodzenia 

NMP. W tym dniu w każdej parafii 

naszej Ojczyzny zostanie odno-

wiony Akt Poświęcenia Niepokala-

nemu Sercu Mari. Odnowienie Aktu 

to jeden  z najważniejszych punk-

tów obchodów 100. rocznicy obja-

wień fatimskich. Akt  Poświęcenia 

Kościoła w Polsce Niepokalanemu 

Sercu Maryi jest nawiązaniem do 

wydarzeń z 8 IX 1946 r., kiedy to na 

Jasnej Górze, biskupi pod przewod-

nictwem Prymasa Polski kard. Augu-

sta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachę-

camy za głosem polskich biskupów, 

aby odnowienia Aktu dokonać w każ-

dym domu. Tekst można znaleźć na 

stronie internetowej naszej parafii. 

Zachęcamy do udziału w tym dniu w 

Mszach Świętych, które w naszym 

kościele o godz. 7.00; 8.00; 18.00 i 

19.00. 

W tym dniu obchodzimy również 

300. rocznicę  koronacji obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej na Ja-

snej Górze.  

6. Ofiary złożone na tacę w przyszłą 

niedzielę (10 IX) zostaną przezna-

czone na cele inwestycyjne. 

7. Po Mszy świętej do nabycia jest 

prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Zachęcamy także do za-

kupu wznowionego po wakacyjnej 

przerwie biuletynu parafialnego 

„Ave Maria”. 

Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-

rzego, budowniczych i dobrodziejów 

naszego kościoła, śp.: Alicję Juliannę 

Stankiewicz (l. 81) z ul. Pomorskiej, 

którą pożegnaliśmy w minionym ty-

godniu oraz zmarłych z naszych ro-

dzin polećmy teraz Bożemu miłosier-

dziu: wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 4 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 † Mama: Aleksandra Wasiak, babcia: Franciszka Bilwin, dziadek: Aleksander Bilwin 
8.00 † Rodzice: Maria i Jan, brat: Władysław 

18.00 W intencji Caritas 
19.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

 WTOREK, 5 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Rodzice: Łucja i Franciszek Chmielewscy 

8.00 † Jan, Jadwiga, Roman, Wacław oraz rodzice z obojga stron 

18.00 
Msza dziękczynna z okazji 25-lecia sakramentu małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski, zdrowie dla Wiesławy i Marka Moroz oraz z okazji 50. urodzin Marka 

19.00 † Mieczysław Kurszewski w 2. rocznicę śmierci 

 ŚRODA, 6 WRZEŚNIA 2017 R.   

7.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 
8.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 

18.00 † Maria i Józef 

19.00 † Leokadia 

 CZWARTEK, 7 WRZEŚNIA 2017 R.  – I CZWARTEK 

7.00 † Aldona 

8.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 

18.00 
1) O powołania kapłańskie 

2) † Władysław, Wiktoria, Alfred, Jerzy 

19.00 
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Oli i Przemysława z okazji 
zawarcia związku małżeńskiego w dniu 17 sierpnia 2017 r. 

 PIĄTEK, 8 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, radość z kapłańskiej posługi oraz wszelkie potrzebne 
łaski dla ks. Adama i jego Margaretki 

8.00 
1) † Karolina Ochylska 
2) † Czesława (k) Karwowska, dziadkowie Karwowscy i Szczygielscy (Msza Święta zamówiona od 
Bożeny z mężem) 

18.00 
1) † Maria i Józef 
2) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 † Piotr, Maria, Stefania, zmarli z rodziny 

 SOBOTA, 9 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Lucyny z okazji 83. 
rocznicy chrztu świętego 

8.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 † Barbara i Franciszek Kozłowscy 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MBF, jedność małżeńską w 10 
rocznicę ślubu Agnieszki i Pawła z dziękczynieniem za córkę Tosię 

 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 WRZEŚNIA 2017 R.  

6.30 † Ewa i Janina 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji, 
kapłanów pracujących w tej parafii, pochodzących z tej parafii oraz o liczne i święte powołania 
kapłańskie i zakonne 

9.30 † Rodzice: Leokadia i Leon Bieleccy 

11.00 † Leszek w 3. rocznicę śmierci 

12.30 
1) Za parafię 

2) † Leopold Markiewicz w 15. rocznicę śmierci 
14.00 † Stefan, Jadwiga, Joanna 

18.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

19.30 † Franciszek w 42 rocznicę śmierci, Józefa (k) w 17 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
 


