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ZE SŁOWA BOŻEGO XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32 

        Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i 
rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w win-
nicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo po-
wiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jed-
nak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch  

spełnił  wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powia-
dam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed 
wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bo-
wiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu 
nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nie-
rządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».  

KOMENTARZ 

        W tej Ewangelii Jezus bardzo wyraźnie 
prowokuje do odpowiedzi na pytanie: jakie 
są skutki naszych deklaracji? Dwóch synów z 
dzisiejszej przypowieści poszli pracować do 
swojej winnicy. Obaj co innego obiecali swo-
jemu Ojcu, a co innego zrobili. My często je-
steśmy bardzo precyzyjni w składaniu róż-
nych deklaracji. Wiemy, że potrzebujemy na-
wrócenia, że mamy żyć w zgodzie z nauką 
Chrystusa, mamy świadomość, że jesteśmy 
chorzy na grzech, wiemy, że być może rany 

po nim w nas ropieją, jednak nierzadko po-
wtarzamy sobie, że jeszcze zdążymy przed 
śmiercią się nawrócić, bo mamy czas a Pan 
Bóg niech sobie poczeka. Dlaczego często w 
swoich wypowiedziach Jezus posługuje się 
tak trudnym językiem? Dlatego, żeby spro-
wokować swoich słuchaczy do myślenia. I w 
tej przypowieści stawia również pytanie do 
ciebie: dlaczego? Co cię ze Mną łączy? Pan 
Bóg wie, że nasze deklaracje są zawodne, dla-

tego nie tyle chodzi Mu o chęci człowieka, ale 
przede wszystkim o Jego starania. Pomiędzy 
chęcią a wejściem w starania jest bardzo duża 
przestrzeń. Często ludzie  narzekają albo w 

sposób zrezygnowany mówią, że  to się nie 
opłaca, bo grzech ciągle niszczy moją inwe-
stycję w świętość i osłabia motywację. Ktoś 
może powiedzieć: Ja nigdy świętym nie 
będę, nie mam na to środków, moje konto 
duchowe jest na minusie, przeżywam du-
chowy debet. Tyle razy obiecywałem Bogu 
moją poprawę. To nie ma sensu. Pewnie, że 
nie ma sensu, gdyż same obiecywanie jest 
tylko zapowiadaniem swoich uczynków. 
Panu Bogu nie chodzi o deklaracje, ale o na-

sze konkretne czyny. Świętość nie tylko 
trzeba wybrać, za nią trzeba iść. I pewnie nie 
raz w życiu trzeba się sporo nagimnastyko-
wać, żeby chociaż zobaczyć na horyzoncie jej 
szczyt, ale właśnie tego wymaga od nasza 
deklaracja, która jest początkiem konkret-
nych działań czyli tej nieustannej akrobacji 
duchowej. Winnica, do której zaprasza nas 
Bóg, nie jest jakąś tajemnicą ani metaforą, ale 
nowym życiem nastawionym na miłość. Bóg 

nie wyklucza nikogo z nas ze swojej miłości 
pomimo tego, że tak byłoby nam łatwiej wie-
rzyć.  
                                                 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:   Kim był z zawodu Św. Mateusz? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Neogotyk, eklektyzm i secesja” 

          Neogotyk to kolejny styl po klasycyzmie w 
duchu historyzmu. Naśladownictwo gotyku roz-
poczęło się najpierw w ogrodach zwłaszcza tzw. 
angielskich końca XVIII w., by później rozwinąć 
się w całej Europie. Przez Europę przeszła wów-
czas akcja odnawiania i konserwowania budowli 
w stylu gotyckim. Niestety często usuwano wów-
czas barokowe i klasycystyczne wyposażenie na 
rzecz neogotyckiego stylu. W młodszej fazie neo-
gotyk ograniczał się do naśladowania form deko-
racyjnych (elementy gotyckich rozwiązań oz-
dobno-konstrukcyjnych były „przyklejane” do 
murów), dopiero późny neogotyk stosował rze-
czywiste rozwiązania gotyckie w konstrukcji. Bu-
dowle pierwszej połowy XIX wieku należą do 
neogotyku romantycznego, który na mniejszą 
skalę wprowadził do architektury wzorce bizan-
tyjskie i mauretańskie. Były to pierwsze objawy 
eklektyzmu.  
        Eklektyzm narodził się w okresie, gdy do bo-
gactwa i znaczenia doszła burżuazja i fabrykanci 
(głównie 2 poł. XIX wieku). Ich mecenat i ambicje 
ograniczały się do naśladownictwa wielkich bu-
dowli minionych epok. Kamienice  budowane w 
tym czasie aż kipiały od różnych stylów architek-
tonicznych wymieszanych ze sobą. Było wiele wy-
kuszy, wieżyczek, gzymsów, ostrych łuków i  

innych elementów architektonicznych. Wnętrza 
charakteryzowały się nadmiarem dekoracji uzy-
skanym nie przez artystów a tanimi gipsowymi 
fabrykatami.  
          Secesja - styl ten dominował na przełomie 
XIX/XX wieku i trwał do I wojny światowej. Ge-
nezą jego powstania był głód artystyczny wywo-
łany bezstylowością w architekturze i sztuce 2 poł. 
XIX wieku. Powstała wówczas tzw. secesja styl, 
który do Polski przyszedł z terenów Austrii i opa-
nował wszystkie gałęzie sztuki i architektury. W 
fasadzie budynków secesyjnych dominowała 
płynna krzywa linia, formy unikające symetrii, 
stylizacje roślinnych motywów, miękkie ukształ-
towanie bryły budowli. Mimo charakteru przeło-

mowego secesja czerpała 
wzorce z baroku i rokoka 
oraz sztuki ludowej.  W 
czasie tym pojawiły się 
nowe, bardziej nadające się 
do modelowania różnych 
kształtów materiały: że-
lazo, żelbet, stiuk. Wystę-
powała nadmierna dekora-
cyjność.  
 

fot:. kościół św. Józefa w Krakowie                                 Ks. Adam 

        MYŚL NA TYDZIEŃ 

 „Najwięksi grzesznicy 

dochodziliby do wielkiej 

świętości, gdyby tylko zaufali 

Mojemu Miłosierdziu” 
                            Z dzienniczka Św. Siostry Faustyny 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W sobotę 7 X w naszej Ojczyźnie odbędzie 
się wielka modlitwa przebłagalna „Różaniec 
do granic”. Tego dnia udamy się na granice 
Polski i będziemy modlić się na różańcu. Na-
sza parafia jest jednym z kościołów stacyj-
nych tej ogólnopolskiej akcji, dlatego zachę-
camy do udziału w tym wydarzeniu. Nasza 
parafia jest kościołem stacyjnym dla rodzi-
ców z dziećmi, dlatego w sposób szczególny 
zapraszamy właśnie ich. Program:  
      o godz. 11.00 Msza święta; 
      o godz. 12.00 półgodzinna bajka dla     

dzieci o Fatimie;  
      o godz. 14.00 modlitwa różańcowa na 

plaży w Jelitkowie przy wejściu nr 69. 

2. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygo-
dniu: 

➢ Młodzieży z 7 klasy szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i liceum w środę o godz. 
19:40 w kaplicy MBF. Zapraszamy no-
wych członków. Więcej informacji u ks. 
Adama; 

➢ Po wakacyjnej przerwie zapraszamy stu-
dentów i młodzież pracującą na spotka-
nia Duszpasterstwa Akademickiego do 
salki w piątki o godz. 20:30. Zwłaszcza 
zapraszamy nowych chętnych członków. 
Więcej informacji u ks. Adama 

➢ Ministrantów, aspirantów i chłopców, 
którzy chcieliby zostać ministrantami w 
sobotę o godz. 11:00 w zakrystii; 

➢ Kółka różańcowego dzieci w sobotę o 
godz. 12:00 w sali parafialnej. Zapra-
szamy nowych członków; 

➢ Koła Fotograficznego w sobotę o godz. 
19:00 w sali parafialnej. Zapraszamy ser-
decznie wszystkich pasjonatów fotogra-
fii. 

3. W tym tygodniu przypadają dni euchary-
styczne października: 

➢ I czwartek miesiąca - Wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwa o po-
wołania o godz. 17.00; Msza Święta za 
kapłanów i o powołania kapłańskie o 
godz. 18:00; 

➢ I piątek miesiąca - spowiedź od godz 7.00 

 i od godz. 16.00.  Msza Święta dla dzieci o 
godz. 17:00; 

➢ I sobota miesiąca – różaniec wynagradza-
jący NSM o godz. 7:30, Msza Święta wy-
nagradzająca o godz. 8:00, a po niej 
pierwszosobotnie rozważanie. Tego dnia 
kapłani odwiedzą chorych z posługą sa-
kramentalną. 

4. W poniedziałek (2 X) o godz. 18.00 Msza 
Święta w intencji podopiecznych, dobro-
czyńców i wolontariuszy Parafialnego Ze-
społu Caritas. Po Mszy Świętej spotkanie w 
salce parafialnej. 

5. W środę (4 X) zapraszamy na katechezę dla 
dorosłych. Temat spotkania: „Społeczny 
kontekst objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Próba nowego odczytania z perspektywy 100 
lat.” Katechezę poprowadzi ks. Andrzej. 

6. W najbliższym tygodniu w liturgii obcho-
dzimy będziemy wspomnienia: 

• W poniedziałek Aniołów Stró-
żów; 

• W środę św. Franciszka z Asyżu; 

• W czwartek św. Faustyny; 
• W sobotę NMP Różańcowej. 

7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę sa-
molotową do Fatimy w 2018 r. oraz na I Ogól-
nopolską Pielgrzymkę Mężczyzn na Jasną 
Górę 4 XI 2017 r. Więcej informacje u ks. An-
drzeja. 

8. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa kato-
licka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela” oraz 
biuletyn parafialny „Ave Maria”. W zakry-
stii i biurze parafialnym można również za-
kupić nowy Indeks Katechizacji, który 
uwzględnia 8-letnią szkołę podstawową. 

9. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę (8 X) na 
tacę zostaną przeznaczone na cele inwesty-
cyjne. 

10. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego ko-
ścioła, śp. Romana Kuzerę (l. 75) z ul. Pomor-
skiej, którego pożegnaliśmy w minionym ty-
godniu polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – ANIOŁÓW STRÓŻÓW 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Marii i Witolda Pawluć w 66. 
rocznicę ślubu 

8.00 † Honorata Bełka w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Marianna Ganska w miesiąc po śmierci 

19.00 † Stefania (k) w Utrata w 21 rocznicę śmierci oraz marli z rodziny Utrata i Tęcza 

 WTOREK, 3 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 † Kazimierz w dniu urodzin 

8.00 
1) † Tadeusz Wysocki w 4 rocznicę śmierci 
2) Dziękcz. z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla Teresy i całej rodziny oraz o wiarę dla bliskich 

18.00 
1) † Marianna w 19 rocznicę śmierci oraz Bolesław 
2) † Piotr Mocewicz w 1 rocznicę śmierci 

19.00 † Wanda w 13 rocznicę śmierci oraz Felicja i Józef 

 ŚRODA, 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  – ŚW. FRANCISZKA 

7.00 † Zdzisław Kuflewski i rodzice oraz zmarli z rodziny Krzyworzeków, Gromków i Łożyńskich  

8.00 † Marianna w 15 rocznicę śmierci  

18.00 † Janina Bielecka 

19.00 † Stanisław Zając w 23 rocznicę śmierci 

 CZWARTEK, 5 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Kunegunda, Jan, Janina, Franciszek, Jan, Feliks 

8.00 † Regina Tomaszewska w 1 rocznicę śmierci oraz Jerzy i dziadkowie 

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) † Irena, Henryk, Ludwika (k), Czesława (k)  

19.00 
Dziękczynna w 86 rocznicę urodzin Teresy z prośbą o radość życia wiecznego dla †  rodziców 
z obojga stron i dusze w czyśćcu cierpiące  

 PIĄTEK, 6 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – I PIĄTEK MIESIĄCA – ŚW. FAUSTYNY 

7.00 † Urszula Leszczyńska w miesiąc po śmierci 

8.00 
Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi jakie spotykają Je w 
Najświętszym Sakramencie 

17.00 † Mąż Kazimierz w 19. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Leokadia 
2) † Grażyna Berbeć w 2. rocznicę śmierci 

19.00 † Krystyna w 14 rocznicę śmierci, Edward w 30 rocznicę śm. oraz Weronika, Stanisław i Anna 

 SOBOTA, 7 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA – NMP RÓŻAŃCOWEJ 

7.00 † Franciszek Chabowski w miesiąc po śmierci 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 
1) †  Jan Tracz w 11 rocznicę śmierci 
2) †  Czesława (k) w 9 rocznicę śmierci oraz Honorata, Stanisław i Józef 

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla ks. Artura Suski  

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 8 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

6.30 † Stanisław Zalewski w 7 rocznicę śmierci 

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

9.30 
1) † Rodzice: Franciszka (k), Klemens, Zofia i Jan 
2) † Anna w 3 rocznicę śmierci 

11.00 † Stanisław w 22 rocznicę śmierci oraz jego rodzice 

12.30 † Feliks Wiśniewski w 9 rocznicę śmierci, Marek, rodzice i dziadkowie z obojga stron 

14.00 † Brygida Kozłowska  
18.00 † Rodzice: Stefania, Bolesław, Marta, Maksymilian oraz rodzeństwo z obojga stron 

19.30 Za parafian  
 


