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ZE SŁOWA BOŻEGO XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści!
Był pewien gospodarz, który założył winnicę.
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię,
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę
rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali
plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego
sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego
zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi,
więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo postąpili. W końcu posłał do nich swego
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do sie-

bie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel
winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w
Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i
jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a
dane narodowi, który wyda jego owoce.
Mt 21,33-43

KOMENTARZ
Głównym obrazem dzisiejszego Słowa
Bożego jest winnica. Pan Bóg posługując się tą
przenośnią mówi nam o swojej miłości, czego
potwierdzeniem jest chociażby pierwsze czytanie, które jest swoistym utworem lirycznym o
miłości. Wszyscy jesteśmy pewnego rodzaju
winnicą Pańską. W innym miejscu ewangelii
Jezus mówi: „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, wy latoroślami, kto trwa we Mnie a Ja
w nim ten przynosi owoc obfity”. Bóg chce
nam dziś przypomnieć, że każdy z nas jest Jego
winną latoroślą, która została zasadzona na tej
ziemi. Każdy z nas został obdarowany darem
życia. Mało tego, podczas Chrztu Św. wszyscy
zostaliśmy otoczeni murem Ducha Świętego.
Jesteśmy obdarowani różnymi darami i talentami. Pan Bóg w sakramencie bierzmowania
użyźnił nasze serca darami Ducha Św. i czyni
to codziennie, choćby w sakramencie Eucharystii czy też w konfesjonale, gdzie także dotyka

nas swoją szczególną siłą i łaską. Czego więc
Bóg oczekuje w zamian? Tego, by Jego winnica wydała winogrona. Czy my widzimy tą
Bożą miłość? Czy zauważamy to obdarowanie i czy przynosimy owoce w swoim życiu?
Może być tak, że wielu z nas nigdy nie widziało siebie jako pięknej winnicy, a jeśli są
ci, którzy nawet jeśli ją dostrzegli, to jednak
pozwolili zburzyć jej piękne ogrodzenie,
czyli zniszczyli przez grzech. Dzisiejsze orędzie Słowa Bożego chce nam przypomnieć,
że jeśli nawet ta winnica została zburzona w
naszych sercach na skutek różnych decyzji i
działań, przez które zrodziły się cierpkie
owoce, to Pan chcę przyjść i odbudować w
nas tę zniszczoną winnicę. Nigdy nie jest za
późno, wystarczy uklęknąć i prosić słowami:
Panie ratuj to, co we mnie zasadziłeś.
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: Kto jest ewangelicznym kamieniem, który odrzucili budujący?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„Architektura modernistyczna”
Modernizm (hiszp. Modernisto, łac. „nowoczesny”), ukształtował się w latach 80 XIX wieku,
objął wiele dziedzin jak również architekturę i
sztukę. Do jego powstania w architekturze przyczyniły się osiągnięcia technologiczne tj. wyprodukowanie betonu, żelbetonu i stali. Pierwsze budynki modernistyczne powstały w Niemczech i
Holandii już w 1903 i 1907 roku. Na dobre modernizm rozwinął się w latach 1918 -1975 na terenie
Anglii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski, ZSRR, Stanów Zjednoczonych oraz Skandynawii. W tym
czasie w niemieckim mieście Weimar powstał Bauhaus – szkoła artystyczna o nowych metodach nauczania, która stała się inspiracją dla
kilku pokoleń projektantów i architektów. Studenci zdobywali tam wiedzę praktyczną na temat
nowych form, materiałów i narzędzi. Walter Gropius, jeden z „ojców modernizmu”, prowadził
eksperymenty z zastosowaniem nowoczesnych
materiałów: beton i szkło. To głównie z nich tworzono nowe, funkcjonalne obiekty o jasnych płaszczyznach i kubicznych formach pozbawionych ornamentyki. Podobne cele w działalności twórczej
rozwijał również Le Corbusier, nazwany „papieżem modernizmu”, który w 1923 r. określił teorię
nowoczesnej architektury za pomocą słynnych
pięciu zasad, będących podstawami jej rozwoju

Na całym świecie: Konstrukcja oparta na słupach
– ściany nie utrzymywały budynku, gdyż jego ciężar przeniesiony był na „punktowe” podpory. Podobnie jak elementy poziome, słupy były wykonane z żelbetu. Wolny plan budynku – uzyskanie
dodatkowej powierzchni przez ograniczenie
liczby ścian. Wolna fasada – ściany zewnętrzne
nie musiały być zabudowane, np. na poziomie
parteru. Płaski dach, wykonany z nowoczesnych
materiałów. Określenie „modernizm” w odniesieniu do architektury ma bardzo szeroki zakres i
obejmuje kilkadziesiąt rożnych prądów (np. ekspresjonizm, konstruktywizm, neoplastycyzm,
funkcjonalizm, radykalizm, sceptyczny humanizm, radykalny komunizm), które łączy zerwanie ze wszystkimi stylami historycznymi i odejście
od stylizacji oraz nacisk na funkcjonalność budynku.

fot:. kościół św. Rocha w Białymstoku

Ks. Adam

MYŚL NA TYDZIEŃ

„Miłość Boga
jest naszym
domem”
Autor nieznany
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W piątek, 13 X będziemy świętować 1. Msze Święte w tym tygodniu:
Dzień Fatimski, nasz parafialny odpust,
➢ Zbiorowa za zmarłych w czwartek (12
a zarazem zakończenie obchodów 100.
X) o godz. 18.00 Intencje można skłarocznicy Objawień Matki Bożej wraz z
dać w zakrystii bądź biurze parafialruchami maryjnymi naszej Archidiecezji.
nym;
➢ Od 8.30 do 17.30 adoracja Najświęt➢ W sobotę (14 X) o godz. 10.00 dla choszego Sakramentu w kaplicy Matki
rych i ich rodzin. Po Mszy Świętej
Bożej Fatimskiej.
spotkanie w salce parafialnej;
➢ Uroczysta Msza Święta o godz. 18:00
➢ Dla rodziców z doświadczeniem
pod przewodnictwem ks. abpa Edstraty dziecka w sobotę (14 X), w Mięmunda Piszcza, emerytowanego medzynarodowy Dzień Dziecka Utracotropolity warmińskiego, a po niej
nego o godz. 15.00.
procesja Maryjna z modlitwą różańcową. Nasz parafialny odpust bę- 2. W najbliższym tygodniu w liturgii obdziemy świętowali z ruchami maryjchodzimy będziemy wspomnienia.
nymi naszej Archidiecezji.
➢ W poniedziałek św. Wincentego
2. Od wtorku (10 X) do czwartku (12 X) o
Kadłubka;
godz. 19.00 zapraszamy na „3 dni dla Je➢ W piątek bł. Honorata Koźmińzusa i Maryi”, czyli na Mszę świętą z rozskiego.
ważaniem oraz półgodzinną adorację.
3. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową
Wydarzenie to ma nas przygotować do
z okazji 140. rocznicy objawień Maryi w
zakończenia obchodów roku 100. roczGietrzwałdzie. Wyjazd w sobotę, 28 X w
nicy Objawień Matki Bożej w Fatimie. W
godzinach porannych. W programie:
sposób szczególny zapraszamy członków
Msza Święta i nabożeństwo Drogi krzygrupy Miłosierdzia Bożego. Więcej inforżowej. Powrót w godzinach popołudniomacji na plakatach.
wych. Szczegóły na plakatach. Zapisy w
3. W październiku naszym kościele parazakrystii u ks. Wojciecha.
fialnym w tym miesiącu nabożeństwa ró4. Po Mszy Świętej będziemy zbierali
żańcowe codziennie o godz. 7:30 i 17:30,
ofiary do puszek na Fundację Dzieło Now niedzielę o 17:30, dla dzieci w poniewego Tysiąclecia. Ofiary złożone na tacę
działek, środę, piątek o godz. 16:30.
w przyszłą niedzielę (15 X) zostaną prze4. Spotkania grup duszpasterskich w tym
znaczone na cele inwestycyjne.
tygodniu:
5. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa ka➢ Chóru parafialnego we wtorki i
tolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”
piątki o godz. 18.00 w sali parafialnej.
oraz biuletyn parafialny „Ave Maria”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich,
6. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego,
którzy chcieliby dołączyć do Chóru
budowniczych i dobrodziejów naszego
parafialnego;
kościoła, zmarłych z naszych rodzin po5. Wszystkich chętnych, pragnących rozwilećmy teraz Bożemu miłosierdziu:
jać swoje talenty muzyczne w czwartek o
wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
godz. 19.30 i w sobotę o godz. 10.30 w
salce młodzieżowej.
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INTENCJE MSZALNE
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00

7.00
8.00
18.00

7.00
8.00
18.00
19.00
6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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PONIEDZIAŁEK, 9 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Maciej w 7. rocznicę śmierci oraz Bernard
† Barbara Kilkowska w miesiąc po śmierci
1) † Rodzice: Gertruda i Jan oraz Kazimierz i Tadeusz
2) † Halina Jędrzejewska w 1. rocznicę śmierci
† Irena Głowacka w miesiąc po śmierci
WTOREK, 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Ewa i Janina
† Maria Kuchta
† Anna Niewiadomska
† Genowefa Królikowska w miesiąc po śmierci
ŚRODA, 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Jan Martwicki
O Boże błogosławieństwo i zgodę w rodzinie
1) † Leon i Marianna oraz zmarli z rodziny
2) † Regina Leyk w 6. rocznicę śmierci
† Stefania (k) Zbigniew oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
CZWARTEK, 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla Elżbiety i
Ryszarda w 49. rocznicę ślubu
† Rodzice: Zofia i Aleksander oraz rodzeństwo: Wanda, Stanisław, Ewa
† Msza Święta zbiorowa za zmarłych
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i
zdrowie dla Julii z okazji 21. rocznicy urodzin
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agnieszki i
Piotra w 21. rocznicę ślubu
PIĄTEK, 13 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – DZIEŃ FATIMSKI – ODPUST PARAFIALNY
† Edward Moritz
† Jan, Marianna (k), Jadwiga, Stanisław, ks. Jan, Krystyna Wysoccy
1)† Alfons, Bolesława (k), dziadkowie, chrzestni oraz zmarli z rodziny z obojga stron
2) † Benedykt i Halina
3) † Wiktoria Ochylska
4) † Ryszard Janik w 1. rocznicę śmierci
5) † Mama Stanisława
SOBOTA, 14 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Helena i Aleksander Kryniccy
† Wacław w 17. rocznicę śmierci, jego rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz córki Joanny
1)† Janusz Wojewódzki w 2. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Klary i Lucjana
Śmiech w 55. rocznicę ślubu
† Józef Borkowski
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
† Jadwiga, Marianna, Tadeusz, Krzysztof
Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata
† Karol, Aleksandra (k), Franciszek, Sonia w 3. rocznicę śmierci oraz Anna
† Rodzice, siostra Jadwiga (intencja od syna i brata)
1) Za parafię
2)† Józef Sadowski i syn Andrzej w 7 rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę MBF dla Krystyny i Henryka w 40. rocznicę ślubu
† Jadwiga Kreft oraz zmarli z rodziny z obojga stron
† Antoni Drążkiewicz oraz bliscy i rodzice z obojga storn

