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ZE SŁOWA BOŻEGO XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Ef 1,17-18; Mt 22,1-14 

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapła-
nów i starszych ludu: Królestwo niebieskie po-
dobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby za-
proszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z polece-
niem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygoto-
wałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite 
i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz 
oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego 
sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król 
uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wy-
tracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy 

rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie gotowa lecz 
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roz-
stajne drogi i zaproście na  ucztę wszystkich, któ-
rych spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowa-
dzili wszystkich, których napotkali: złych i do-
brych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł 
król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył 
tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł 
do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając 
stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król 
rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie 
go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz 
mało wybranych.                            Mt 22,1-14 

KOMENTARZ 

          Dziś tematem przewodnim liturgii Słowa 
Bożego jest uczta. Kiedy jesteśmy zaproszeni na 
wesele do jakiegoś serdecznego przyjaciela, z 
którym jesteśmy związani, to zazwyczaj przed 
tym czynimy jakieś konkretne przygotowania. 
Na pewno zależy nam wówczas na eleganckiej 
kreacji ubioru. Przecież nie wypada pójść w dre-
sie, ani w jakiejś podomce, trzeba zadbać, by za-
prezentować się w jak najdostojniejszym wyda-
niu. Na taką okoliczność nie ubralibyśmy się w 
szaty, które nie były by prane przez 2 miesiące. 
Wyobraźmy sobie, że otrzymaliśmy zaproszenie 
na uroczystą kolację do Papieża Franciszka. Jak 
byśmy się ubrali na taką niebywałą okazję? Czy 
tak, jak chodzimy codziennie ubrani do pracy, 
szkoły czy na studia? Pewnie nie. Zrobilibyśmy 
wszystko, aby błyszczeć elegancją stylu i by za-
pobiec jakimkolwiek cieniom wstydu. Dziś Pan 
Bóg posługuje się obrazem uczty, która jest przy-
gotowywana dla każdego z nas przez Niego sa-
mego. Św. Jan Apostoł pisze, że: „szczęśliwi, któ- 

rzy są wezwani na ucztę godów Baranka”. Słowo 
Boże nie jest jakąś opowiastką, ale obrazem jak  
najbardziej dla nas przystępnym, żebyśmy mo-
gli zrozumieć rzeczywistość, w której żyjemy na 
zasadzie pomiędzy „już a jeszcze nie”. Bóg za-
prasza nas na wspólne wielkie imprezowanie, 
gdzie są wykwintne potrawy, wino i radość bez 
końca a smutek jest czymś obcym. Królestwo 
Boże od chwili gdy Syn Boży przyjął ludzką na-
turę już jest pośród nas i ostatecznie zajaśnieje. 
Ta zapowiadana przez Chrystusa uczta już jest 
tu na ziemi. Uczestniczymy w niej za każdym ra-
zem gdy świadomie z wiarą przeżywamy Mszę 
Świętą. Wszyscy pomimo różnych głodów uczu-
ciowych, czy emocjonalnych głodni jesteśmy 
prawdziwego szczęścia, a zazwyczaj karmimy 
się takimi potrawami, które zaspokajają nas 
tylko na moment. One są potrzebne ale, żebyśmy 
nie zapomnieli nigdy o nasyceniu, które ma nas 
zaspokoić wiecznie.  
                                                             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:   Jeden z największych proroków, którego imię oznacza: „Jahwe jest zbawieniem” to: 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ Brutalizm, postmodernizm, Hi-Tech, dekonstruktywizm, blob” 

     W ostatnim artykule związanym z historią ar-
chitektury chciałbym poruszyć krótko temat sty-
lów typowo współczesnych, które jednak nie ko-
nieczne odbijają się w architekturze świątyń, ale 
myślę, że warto o nich wspomnieć. Za tydzień na-
tomiast rozpocznę temat wystroju obiektów sa-
kralnych, zatrzymując się na każdym z elementów 
osobno. (ołtarz, ambona, konfesjonał itd.).  Bruta-

lizm to odłam późnego modernizmu, który postał 
pod koniec lat 40. XX wieku. W brutalizmie naj-
ważniejsza jest przestrzeń, konstrukcja a przede 
wszystkim uwypuklenie materiału, z którego bu-
dynek został wykonany. Znajdziemy tutaj nieo-
tynkowane mury, cegłę i masywne kamienne 
bloki. Duży wpływ na ten nurt miał minimalizm. 
Styl ten przyjął się szczególnie w Polsce, w okresie 
powojennym, gdy w tym stylu powstało wiele 

ważnych budowli. Postmodernizm zaczął się 
mniej więcej w drugiej połowie lat. 60 XX w. i stał 
się odpowiedzią na dominujące przez dziesięcio-
lecia wpływy modernizmu. Charakteryzuje się 
złożonością i naciskiem na komponowanie, ce-
chuje go pluralizm. Architektura poddaje się tu 
wpływowi osobistych upodobań i subiektywno-
ści. Architektura Hi-Tech  to nurt, który jest po-
chodną postmodernizmu, który datuje się na rok 
1965. Skupia się przede wszystkim na intensyfika 

cji.  najnowszych technologii, które zawierają się 
zarówno w jego wyposażeniu wewnątrz, jak i 
technice „obsługującej” budowlę na zewnątrz (ba-
terie słoneczne, mechanizmy napędowe).  Dekon-

struktywizm to nurt, którego początki sięgają 
późnych lat 80. XX wieku, uważany jest za konty-
nuację architektury postmodernistycznej. Odzna-
cza się fragmentacją, manipulacją form i brył – 
dążą do zaburzenia konwencjonalnych rozwią-
zań. Charakteryzuje się nieprzewidywalnością i 
często sprawia wrażenie „kontrolowanego 
chaosu”.  Na koniec perełka - nurt blob. Nurt ten 
jest stosunkowo młody (początki to koniec lat 90. 
XX wieku) i odznacza się niezwykłą plastyczno-
ścią i fantazją w projektowaniu budowli. Projekty 
przywołują na myśl skojarzenia do płynnych 
kształtów, które możemy spotkać w naturze, są 

nacechowane abstrakcją, nieszablonowymi roz-
wiązaniami. Często przypominają po prostu to, co 

oznacza słowo 
blob w języku 
angielskim – 
kroplę, kleks 
rozlewający się 
wolno po po-
wierzchni. 

        fot:. Złote Tarasy w Warszawie (blob)                    Ks. Adam 

     MYŚL NA TYDZIEŃ 
  

„Nie ważne ile jest dni w 
Twoim życiu. Ważne jest 

ile życia jest w Twoich 

dniach” 
                                            Autor nieznany 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.      W październiku w naszym kościele 
parafialnym nabożeństwa różańcowe co-
dziennie o godz. 7:30 i 17:30, w niedzielę 
o 17:30, dla dzieci w poniedziałek, środę, 
piątek o godz. 16:30. 

2.      Spotkania w tym tygodniu: 

- Dla rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych w czwartek (19 X) o 19.30 w kaplicy 
MBF; 

- Semper Fidelis w czwartek (19 X) o godz. 
18.30 w salce ministrantów; 

- Studentów i młodzieży pracującej w 
piątek o 20.30 w salce młodzieżowej. Za-
praszamy nowych członków; 

- Wszystkich chętnych, pragnących roz-
wijać swoje talenty muzyczne w sobotę o 
godz. 10.30 w salce młodzieżowej. 

3.      Klub Seniora zaprasza wszystkich 
chętnych na prelekcję o czasach podzie-
mia niepodległościowego w Polsce po 
1945 r. z p. Arturem Chomiczem z Insty-
tutu Pamięci Narodowej w sobotę (21 X) 
o godz. 14.00 do sali parafialnej.  

4.     W najbliższym tygodniu w liturgii ob-
chodzimy wspomnienia: 

- w poniedziałek św. Jadwigi Śląskiej; 

- we wtorek św. Ignacego Antiocheń-
skiego; 

- w środę święto św. Łukasza Ewangeli-
sty, jest to także dzień modlitw za pra-
cowników służby zdrowia; 

- w czwartek bł. ks. Jerzego Popiełuszki; 

- w piątek św. Jana Kantego; 

- w sobotę bł. Jakuba Strzemię. 

5.      W sobotę (21 X) na godz. 19.00 zapra-
szamy na Mszę Świętą z modlitwą o 
uzdrowienie przygotowaną przez wspól-
notę Marana Tha i Odnowę w Duchu 
Świętym 

6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę 
do Fatimy w maju 2018 r. Więcej informa-
cji w zakrystii.  

7. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej 
pamięci w modlitwie za zmarłych. Kartki 
na wypominki wyłożone są przy wejściu 
do kościoła. Prosimy o czytelne wypisy-
wanie imion, a zwłaszcza nazwisk zmar-
łych. Wypominki można składać w za-
krystii i biurze parafialnym. 

8. Można już zamawiać intencję mszalne na 
2018 r. Zapraszamy do zakrystii, bądź 
biura parafialnego. 

9. Zapraszamy do obejrzenia wystawy po-
konkursowej „Pejzaż Maryjny wokół 
nas” oraz powakacyjnej wystawy Koła 
Fotograficznego. 

10. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj 
na tacę, które zostaną przeznaczone na 
cele inwestycyjne. Po Mszy Świętej bę-
dziemy również zbierali ofiary do pu-
szek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi 
w Meksyku. 

11. W przyszłą niedzielę (22 X) po 
Mszach Świętych będziemy zbierali do 
puszek ofiary na Papieskie Działo Mi-
syjne. 

12. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa 
katolicka: „Gość Niedzielny” i „Nie-
dziela” oraz biuletyn parafialny „Ave 
Maria”.  

13. Naszych drogich zmarłych, p.: Jerzego 
Maryńczuka (l. 73) z ul. Sztormowej, Ge-
nowefę Przybylską (l. 87) z ul. Leszka 
Białego, Annę Pawłowską (l. 80) z ul. Po-
morskiej, których pożegnaliśmy w mi-
nionym tygodniu, zmarłych z naszych ro-
dzin polećmy teraz Bożemu miłosier-
dziu: wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 

7.00 † Stefania, Franciszek, Genowefa, Izydor  

8.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 † Jadwiga Mechlińska w dniu imienin 

19.00 † Siostra Zofia, siostrzeniec Tadeusz 

 WTOREK, 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. - ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO 

7.00  

8.00 † Józef, Józefa (k), Franciszek 

18.00 † Gertruda, Mieczysław oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

19.00 † Janina, Stanisław, Maciej Nowak w 9. rocznicę śmierci  

 ŚRODA, 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. - ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY 

7.00 † Mirosława Lewandowska w 9 miesięcy po śmierci 

8.00 † Jan, Józefa (k), Feliks 

18.00 
1) † Maria Sołowiej w 5. rocznicę śmierci  
2) † Rodzice i dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Zygmunt i rodzice z obojga stron 

 CZWARTEK, 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. - BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

7.00 † Rodzice: Jan, Amelia, brat Joachim, Józef, Józefa (k), Zofia 

8.00 † Joanna i Brunon w 86. rocznicę ślubu i teściowie 

18.00 
1) † Henryk i rodzice z obojga stron 
2) † Córka Katarzyna, mąż Aleksander 

19.00 † Zdzisław Wacław oraz rodzice z obojga stron  

 PIĄTEK, 20 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – ŚW. JANA KANTEGO 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Moniki 
Chędoszko w 18. rocznicę urodzin 

8.00 † Irena, Michał oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 
1) † Bogusław w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) † Irena i Mieczysław  

19.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 SOBOTA, 21 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ 

7.00 † Rodzice: Gertruda, Jan oraz bracia 

8.00 † Anna i Emilian 

18.00 † Waldemar, Helena, Jan, Ewa 

19.00 † Zygmunt Kania w 3 rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice i rodzeństwo 

 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

6.30 † Bogusława (k), Józef, Janusz oraz Józef Wiszczot 

8.00 † Krystyna, Władysław, Małgorzata Walkiewicz  

9.30 
1) †  Jarosław Polak w 15 rocznicę śmierci, Wiktoria, Wacław, Stefan, Jan oraz zmarli z 
rodziny 
2) † Siostra Zofia, siostrzeniec Tadeusz  

11.00 † Edmund w 21. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

12.30 † Łucja, Antoni, Stefan, Feliks 

14.00 
1) †  Bogdan Korczewski w 29 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo 
2) †  Jan, Adela Blaut 

18.00 † Marianna, Anna, Kazimierz, Tadeusz, Mieczysław, brat Wacław 

19.30 Za parafian  
 


