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ZE SŁOWA BOŻEGO XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Syr 27,30-28,7; Ps 103,1-4.9-12; Rz 14 7-9; J 13,34; Mt 18,21-35
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie,
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?
Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do
króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z
czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem
z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak
dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim
i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną,
a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad
tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego
ze współsług, który mu był winien sto dena -

rów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj
coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i
prosił go: Miej cierpliwość nade mną a oddam
Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo
się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go
przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować
się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się
nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał
wydać go katom, dopóki mu całego długu nie
odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca
swemu bratu.
Mt 18,21-35

KOMENTARZ
Warto wiedzieć, że jeden talent to po- w stosunku do ilości win wobec Boga. A
nad 30 kg złota. Gdybyśmy chcieli przeli- jednak Bóg nam przebacza zawsze. Przebaczyć dług na nasze warunki to 10 tysięcy ta- czenie nie dokonuje się tylko siłą naszej
lentów odpowiadałoby kwocie ponad 40 woli, lecz jest dziełem Boga w nas. Każde
milionów euro, natomiast dług 100 dena- doświadczenie przebaczenia od Boga uczy
rów wyniósłby zaledwie 66 euro. Ta gigan- nas przebaczania bliźniemu. Przebaczyć
tyczna dysproporcja ukazuje, jak ogromny drugiemu to uznać, że ja wcale nie jestem
jest dług człowieka wobec Boga. W tamtych lepszy od niego. To, że nic mu złego nie
czasach podatki z całej Galilei nie przekra- uczyniłem dziś, nie oznacza, że nie mogę
czały 200 talentów. Jaki zatem wniosek? zrobić tego jutro. Wszyscy jesteśmy dłużniMianowicie, tak wielki dłużnik nie byłby w kami Bożego Miłosierdzia. Doświadczamy
stanie spłacić długu, ani odsiedzieć całej tego na co dzień. A skoro za darmo je otrzykary aresztu. Jezus wyjaśnia, że suma, którą mujemy to i za darmo rozdawajmy.
Ks. Wojciech
Zaciągamy wobec brata, jest banalnie małą
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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: Co oznacza, że mamy przebaczać aż siedemdziesiąt siedem razy?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„Architektura baroku”
Drugą połowę XVI wieku w europie zdominowały zmagania katolicyzmu z reformacją. Kościół
szukał rozmaitych sposobów, aby odzyskać wpływ
wiernych. Jedną z metod było rozpowszechnienie
nowego stylu w sztuce - baroku. Barok (z port. barroco – „perła o nieregularnym kształcie”) – był głównym kierunkiem w kulturze europejskiej, którego
trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII
wieku. Był to nieoficjalny styl Kościoła katolickiego
czasów potrydenckich, nazywany często: „sztuką jezuicką” lub „sztuką kontrreformacyjną”.
Barokowe kościoły wzbudzały silne emocje
wiernych. Wielkość i ozdobność budowli miały uwidaczniać małość człowieka wobec Boga, powodować niepokój i strach przed karą za grzechy. Fasadzie świątyni nadawano wyszukaną formę. Jej powierzchnia często bywała pofalowana, rozdzielona kolumnami
i filarami. Kolejne kondygnacje łączyły łagodne łuki lub wymyślne woluty przypominające kształtem
ślimacze
muszle.
We wnękach umieszKościół św. Piotra i Pawła w Krakowie
czano figury świętych.

Wiernego przekraczającego progi świątyni porażało bogactwo ozdób. Kolorowe freski opowiadały biblijne historie, a czasem imitowały architekturę. Często uzupełniały je przestrzenne dekoracje
wykorzystujące motywy roślinne, geometryczne lub
przedstawiające postaci tłustych aniołków (putto).
Sprawiały wrażenie rzeźb marmurowych, a w rzeczywistości były wykonane ze stiuku – substancji
powstałej w wyniku zmieszania gipsu, wapienia
i drobnego piasku lub pyłu marmurowego. Nie
szczędzono złotej farby, by olśnić wiernych i podkreślić potęgę Kościoła.
Ważnym, zgodnym z duchem epoki elementem
sakralnej architektury były barokowe nagrobki. Inaczej niż w dobie renesansu, nie przedstawiały już
one drzemiących postaci, które pogodnie oczekują
zmartwychwstania. Zmarłych ukazywano na klęczkach, z pokornie złożonymi dłońmi, trwożnie przepraszających za popełnione grzechy.
Choć polski barok zdominował przede wszystkim
budownictwo sakralne, to starała się mu dorównać
architektura świecka. Na ziemiach polskich napotykamy zabytki reprezentujące różne nurty i odmiany
stylowe. Ich wspólną cechą był monumentalizm
i silne oddziaływanie na emocje oglądających.
Ks. Adam

MYŚL NA TYDZIEŃ
„Przebaczenie jest
dwukierunkową drogą, bo
ilekroć przebaczamy komuś
przebaczamy również sobie”.
Autor nieznany
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przypominamy o zapisach dla młodzieży klas III gimnazjum do przyjęcia
sakramentu bierzmowania. Należy uzupełnić formularz zamieszczony na naszej
stronie parafialnej zamieszczony pod zakładką „Bierzmowanie 2018”. Spotkanie
dla rodziców młodzieży przygotowującej
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w środę, 27 IX
o godz. 19.30.

5. W naszej parafii powstaje trzeci krąg
Domowego Kościoła. Wspólnota ta kierowana jest do małżeństw. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w powstanie nowej wspólnoty małżeństwa zarówno
młode, jaki i te z kilkuletnim stażem. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu
i wpływają one na umocnienie więzi rodzinnych poprzez owocniejsze korzystanie
z sakramentu małżeństwa. Wszystkich
chętnych prosimy o kontakt z ks. Andrzejem.

2. Katecheza dla dorosłych w najbliższy
wtorek o godz. 19.30 w sali parafialnej.
Temat spotkania: „Jak patrzyły na Maryję dzieci z Fatimy? O świętości pastuszków fatimskich”. Katechezę poprowadzi ks. Andrzej.

6. Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową do Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie od 8 do 15 maja 2018 r. W programie
dodatkowo: Porto, Braga, Santiago de Compostela, Batalha, Alcobasca, Nazare, Lizbona. Więcej informacji i zapisy u ks. Andrzeja.

7. Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Mężczyzn na Jasną
Górę „Mężczyźni u tronu Królowej. Oblężenie Jasnej Góry” 4 XI 2017 r. Gośćmi spotkanie będą m. in.: ks. abp Stanisław Gądecki, ks. bp Grzegorz Ryś, p. Jacek Pulikowski, p. Mieczysław Guzewicz. Wyjazd
planowany jest na wczesną porę poranną,
a powrót późną godzinę nocną.
Koszt 135 zł. Więcej informacji i zapisy u
4. W najbliższym tygodniu w liturgii ob- ks. Andrzeja.
chodzimy będziemy:
8. Dziękujemy za ofiary złożone w ze• w poniedziałek Święto św. Stani- szłym tygodniu na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 10 459 zł.
sława Kostki, patrona Polski;
• w środę wspomnienie św. Męczen- 9. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa
katolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”
ników Koreańskich;
oraz biuletyn parafialny „Ave Maria”.
• w czwartek Święto św. Mateusza,
10. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego,
Apostoła i Ewangelisty;
budowniczych i dobrodziejów naszego ko• w sobotę wspomnienie św. o. Pio. ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin po-

3. W piątek (22 IX) o godz. 19.00 Msza
Święta o wiarę, nadzieję i miłość dla
czcicieli Bożego Miłosierdzia. Po Mszy
Świętej półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z koronką
do Bożego Miłosierdzia. Szczególnie zapraszamy członków grupy Bożego Miłosierdzia.

lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.
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INTENCJE MSZALNE
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PONIEDZIAŁEK, 18 WRZEŚNIA 2017 R.
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
† Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz
1) † Jan Chyła w 1. rocznicę śmierci, Jerzy Węska w 2. rocznicę śmierci
2) † Edmund w 4. rocznicę śmierci oraz ojciec Józef i mama Józefa i rodzeństwo
† Władysława (k) Kichner w 20. rocznicę śmierci, Aleksander Kichner w 26 rocznicę śmierci, zmarli
z rodzin z obojga stron
WTOREK, 19 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. JANUAREGO
† Krystyna Walkiewicz w 5. rocznicę śmierci, Anna, Antoni
† Siostra: Zofia, siostrzeniec: Tadeusz
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) † Teresa Chrepta w miesiąc po śmierci
1) † Janusz Iwaszkiewicz w 42. rocznicę śmierci
2) † Brunon Gruchała w miesiąc po pogrzebie
ŚRODA, 20 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. ANDRZEJA KIM TAEGON, PAWŁA HASANG I TOWARZYSZY
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
O potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i prawnuka
1) † Waldemar, Bronisława (k), Leon, Jadwiga, Ludwig, Tadeusz
2) † Gertruda Hoppe oraz rodzice z obojga stron i bracia
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CZWARTEK, 21 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY
1) † Łucja w 6. rocznicę śmierci, Alfons, Henryk
2) † Józef i Stanisława (k)
† Zdzisława (k) w 2. rocznicę śmierci
1) † Jadwiga, Edward Skwarek, babcie i dziadkowie
2) † Franciszek Maciejowski
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) † Józef Orłowski w 50. rocznicę śmierci
PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA 2017 R.
† Barbara Kaczmarek w 1. rocznicę śmierci, zmarli z rodzin: Sztremerów i Krasowskich
† Jan, Marcin, Adam, Tadeusz oraz rodzice z obojga stron
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) † Irena i Romuald Lewosz, dziadkowie z obojga stron
1) † Za dusze w czyśćcu cierpiące
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 23 WRZEŚNIA 2017 R. – ŚW. OJCA PIO
1) † Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
2) † O uwolnienie z choroby alkoholowej i opiekę MBF dla Mariusza
† Irena
1) † Rajmund, rodzice, bracia i teść
2) † Jan Górzewski w 1. rocznicę śmierci
† Józef i Feliksa (k) Żurek, brat: Kazimierz Żurek, Barbara i Janusz Wołoszka
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 WRZEŚNIA 2017 R.
† Jan Stępień w 20. rocznicę śmierci
† Zofia Mania (Msza Święta gregoriańska)
Podziękowanie za 14 lat życia w sakramencie małżeństwa z prośbą o wypełnienie woli Bożej w
dalszych latach małżeństwa
† Adam, Artur, rodzice z obojga stron
Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Elżbiety i Stanisława Mróz z prośbą o błogosławieństwo i
opiekę MBF
† Rodzice z obojga stron i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące
† Eugeniusz, Stanisław, Marianna, Tadeusz
Za parafian
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