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ZE SŁOWA BOŻEGO XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rz 13,8-10; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20 

     Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i 
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, 
weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 
na słowie dwóch albo trzech świadków 
oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłu-
cha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Ko-
ścioła nie usłucha, niech ci będzie jak poga- 

nin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie zwią-
zane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego uży-
czy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich.           Mt 18,15-20 

KOMENTARZ 

Dzisiejsze Słowo Boże, jest trochę 
przypominające brzytwę i chociaż bardzo 
prosto, choć ostro wybrzmiewa jest bar-
dzo konkretne i ważne, bo mówi, że Bogu 
zależy na tym, abyśmy wzajemnie się o 
siebie troszczyli. Pan Bóg daje nam dziś ja-
sno do zrozumienia, że nie można być ob-
ojętnym na zło, które ktoś czyni, dlatego, 
że zło zawsze się rozlewa i w kogoś ude-
rza. Dzisiejszy fragment Ewangelii nazy-
wany jest regułą wspólnoty chrześcijań-
skiej, bo mówi o upomnieniu braterskim. 
Wiemy, co to znaczy upominać i być upo-
minanym. Na pewno nie jest to łatwe, 
może dlatego, że nie mamy w sobie zbyt 
wystarczającej pokory, aby przyjmować 
każdą konstruktywną uwagę. Jeśli jest 
tak, że nigdy nie usłyszeliśmy słowa upo-
mnienia od osoby nam bliskiej, to praw-
dopodobnie jest to ktoś, kto nas nie kocha. 
Jest to tylko bezpieczna relacja, z której nie  
wiele wynika. Czasami myślimy, że pew- 

nych słów nie należy mówić, nie wychy-
lać się, bo to może różnie zostać odczy-
tane. Ciężko jest na pewno zwrócić 
uwagę komuś, kto może okazać się Sze-
fem w mojej pracy. To jest bardzo trudne, 
ale czy jest jakaś alternatywa? My najczę-
ściej jak doświadczamy zła od innych 
chcemy się odegrać albo nawet zemścić. 
I tu wcale nie trzeba wychodzić na wo-
jenne drogi, można to zrobić bardzo deli-
katnie. Zdarza się jednak też tak, że za-
miast powiedzieć komuś coś w cztery 
oczy wpadamy w pułapkę obmowy, bo to 
jest łatwiejsze, ale niestety czasem bardzo 
zaprzepaszczające tego człowieka. Dla-
tego kiedy chcemy Kogoś upomnieć, spy-
tajmy się najpierw serca, czy kieruje nami 
miłość? Bo jak mówi Św. Paweł: Miłość 
nigdy nie wyrządza zła bliźniemu, chce 
dobra, nawet gdy zasadnie upomina. 

                                               
                                             Ks. Wojciech 
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KONKURS DLA DZIECI 

Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Jaka wartość według Św. Pawła jest wypełnieniem prawa? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„  Architektura renesansu” 

Architektura renesansu na-
rodziła się we Włoszech. O 
ile sztuka i architektura 
epoki gotyku (tak jak i śre-
dniowieczna filozofia) ne-
gowały świat doczesny i 
dążyła do wyzwolenia się 
od niego, poprzez wznie-
sienie ku niebu, tak w rene-
sansie starano się ukazy-

wać doskonałość świata ziemskiego. Stąd po-
chodziło zamiłowanie do form absolutnych i 
idealnych, przede wszystkim zaś budowli 
centralnej. Za twórcę, który zapoczątkował ar-
chitekturę renesansu uważa się Filippo Bru-
nelleschiego, zaś za pierwsze dzieło nowej 
sztuki – kopułę (a właściwie sklepienie na pla-
nie ośmioboku) katedry we Florencji. Podczas 
gdy w XV stuleciu we Włoszech architektura 
renesansu szeroko się rozpowszechniła, na 
północ od Alp panował nadal styl gotycki. Do-
piero w pierwszych latach XVI wieku dzięki 
mecenatowi władców takich jak Franciszkowi 
I we Francji i Zygmuntowi I w Polsce włoscy 
architekci przybyli do krajów Europy zacho- 

dniej i Środkowej. Określenie „renesans” 
wywodzi się  z fr.  renaissance – odrodzenie 
– i nawiązuje do ponownego wprowadzenia 
elementów starożytnej sztuki budowlanej. 
Zostało wprowadzone prawdopodobnie 
przez francuskiego historyka Micheleta w 
1855 i spopularyzowane w 1860 przez Jacoba 
Burchardta.  Do Polski nowe prądy dotarły 
na początku XVI w. Król Zygmunt Stary 
przystąpił wówczas do przebudowy zamku 
na Wawelu i rozpoczął wznoszenie kaplicy, 
która stała się mauzoleum ostatnich Jagiello-
nów. Arcydzieła stworzone przez włoskich 
budowniczych wywarły przemożny wpływ 
na architekturę i sztukę polskiego rene-
sansu. Artyści odrodzenia dążyli do nadania 
swym dziełom doskonałych proporcji, har-
monii i symetrii. Ozdoby były wykwintne, 
eleganckie i powściągliwe. Charaktery-
styczne cechy stylu nasuwały skojarzenia 
z budowlami antycznymi. W arkadowych 
krużgankach zamków i pałaców zwracały 
uwagę szeregi kolumn, nawiązujące formą 
do tych, które znano ze starożytności. 
                                                            Ks. Adam 

MYŚL NA TYDZIEŃ 
„Wielką pomocą do postępu 

jest przyjaciel, któremu 

pozwoliłeś, aby cię 

upominał za twoje 

uchybienia”. 

                                  Św. Ignacy Loyola 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania 
pod hasłem „Maryja wychowawczynią poko-
leń”. Czas ten to doskonała okazja do zastano-
wienia się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, 
nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą na-
śladować w wychowaniu Niepokalaną Matkę. 

2. W środę (13 IX) będziemy przeżywali kolejną 
rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.  

Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 
godz. 8.30 do 17.30 w kaplicy MBF.  

Modlitwa różańcowa o godz. 17:30.  

Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa 
Sławoja Leszka Głodzia, Metropolity Gdań-
skiego o godz. 18:00 zakończona procesją ma-
ryjną wokół kościoła. 

3. W tym miesiącu zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwie szczególnie rodziny. Zapraszamy 
wszystkie wspólnoty prorodzinne, Domowy 
Kościół, wspólnoty Neokatechumenalne. Po 
uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup do-
kona zawierzenia Matce Bożej wszystkich ro-
dzin naszej Archidiecezji. 

4. Młodzież klas III gimnazjum, chcącą przystąpić 
do sakramentu bierzmowania, zapraszamy na 
pierwsze spotkanie we wtorek (12 IX) o godz. 
16.30 do kościoła. Zapisy trwają do niedzieli, 17 
IX. Należy uzupełnić formularz zamieszczony 
na naszej stronie parafialnej.  

5. Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku 
szkolnym przystąpią do I Komunii Świętej  od-
będzie się w czwartek, 28 IX. 

6. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygo-
dniu: 

• Odnowy w Duchu Świętym w czwartek o 
godz. 16.30; 

• Wszystkich, którzy by chcieli rozwijać 
swoje talenty muzyczne w sobotę o godz. 
10.30 w salce młodzieżowej; 

• Koła różańcowego dzieci w sobotę o 
godz. 12.00; 

• Semper Fidelis w sobotę (16 IX) o godz. 
16.30 w Sali parafialnej 

7. W czwartek (14 X) o godz. 18.00 Msza Święta 
zbiorowa za zmarłych. Intencje można składać 
w zakrystii lub biurze parafialnym. 

8. W najbliższym w liturgii obchodzimy będziemy 
wspomnienia: 

• w środę św. Jana Chryzostoma, biskupa i 
doktora Kościoła. 

• w czwartek święto Podwyższenia 
Krzyża - Jest to dzień odpustu parafial-
nego w sąsiednim kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela. Msza Święta odpu-
stowa o godz. 18.00. 

• w piątek NMP Bolesnej; 

• w sobotę św. Cypriana i Korneliusza. 

9. W naszej parafii powstaje trzeci krąg Do-
mowego Kościoła. Wspólnota ta kiero-
wana jest do małżeństw. Serdecznie za-
chęcamy do włączenia się w powstanie no-
wej wspólnoty małżeństwa zarówno 
młode, jaki i te z kilkuletnim stażem. Spo-
tkania będą odbywały się raz w miesiącu i 
wpływają one na umocnienie więzi rodzin-
nych poprzez owocniejsze korzystanie z sa-
kramentu małżeństwa. Wszystkich chęt-
nych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem. 

10. Klub Seniora organizuje wyjście do kina na 
film „Fatima – ostatnia tajemnica”. Zbiórka 
we wtorek (12 IX) o godz. 17.00 przed Ko-
ściołem. Koszt 13 zł oraz bilet na tramwaj. 
Chętnych prosimy o zapisywanie się w za-
krystii. 

11. Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową do 

Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie od 8 do 15 maja 

2018 r. W programie dodatkowo: Porto, Braga, San-

tiago de Compostela, Batalha, Alcobasca, Nazare, Li-

zbona. Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja. 

12. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, 

które zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. 

13. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela” i biuletyn parafialny 

„Ave Maria”. 

14. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budow-

niczych i dobrodziejów naszego kościoła, śp.: Alicję 

Stankiewicz (l. 81) z ul. Pomorskiej, Mariannę Ganską 

(l. 81) z ul. Sztormowej, Franciszka Chabrowskiego (l. 

72) z ul. Pomorskiej, Urszulę Leszczyńską (l. 90) z ul. 

Pomorskiej, Genowefę Królikowską (l. ) z ul., Irenę 

Głowacką (l. 67) z ul. Jagiellońskiej, których pożegna-

liśmy w minionym tygodniu oraz zmarłych z naszych 

rodzin polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 11 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 
8.00 † Wincenty, Kazimiera (k), Józef, Helena, rodzice z obojga stron 

18.00 
1) † Zofia i Mikołaj Bogan 
2) † Mirosław Jarmoliński w miesiąc po śmierci 

19.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

 WTOREK, 12 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 
8.00 † Rodzice z obojga stron: Ignacy i Anna Stypułkowscy, Antoni i Apolonia Baranowscy 

18.00 
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Julia, Józef, Antoni, Feliksa (k), Paweł, Adolfina 

19.00 O bł. Boże, opiekę MBF, zdrowie dla siostry Maksymiliany w 2. rocznicę ślubów wieczystych 

 ŚRODA, 13 WRZEŚNIA 2017 R.  – DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 
1) † Felicja (k), Izabela, Kazimierz, Adam Siekluccy 
2) Msza dziękczynna z w dniu 18. urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego, dobre wybory życiowe 

18.00 
1) † Teresa Sobieszek w dniu 70. rocznicy urodzin 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla wnuków: Miłosz, Julia, Igor, Iwo (m) 

 CZWARTEK, 14 WRZEŚNIA 2017 R.  – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7.00 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

8.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 

18.00 † Misza Święta zbiorowa za zmarłych 

19.00 
1) † Stanisław i Alina 

2) † Jadwiga Białczak w 6. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 15 WRZEŚNIA 2017 R. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ 

7.00 † Jan w 40. rocznicę śmierci i Marianna (k) 
8.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Marii Wiktorii 

18.00 
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 
2) † Andrzej Morawski 

19.00 
1) † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

 SOBOTA, 16 WRZEŚNIA 2017 R. 

7.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Elżbiety 

8.00 † Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 

2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Doroty i Mateusza Matłok 

19.00 
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 

2) † Czesława (k) Żołądek w miesiąc po śmierci 

 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 WRZEŚNIA 2017 R.  

6.30 † Stanisław Szajda 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za 
grzechy narodu polskiego i całego świata 

9.30  

11.00 
1) † Marian Zaborowski w 2. rocznicę śmierci 

2) Dziękczynna w 6. urodziny Hani i za siostrę Martę i o błogosławieństwo Boże dla rodziców 
Agnieszki i Łukasza 

12.30 
1) Za parafię 

2) † Rodzice: Maria i Michał 

14.00 
1) † Zdzisław w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

2) † Genowefa Jankowska w 13. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Kamil Wiśniewski w 10. rocznicę śmierci oraz Jadwiga, Ireneusz, Ludwik 

19.30 † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska) 
 


