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Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie,  
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przy-
powieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni,  
żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik.  
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdzier-
cy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten  
celnik. Zachowuję  post  dwa  razy  w  tygodniu,  

daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. 
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi  
i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu uspra-
wiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,  
będzie wywyższony. (Łk 18,9-14) 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy dwóch 
ludzi, którzy przychodzą do świątyni by się 
modlić. To porównujący się z innymi fary-
zeusz i przyjmujący w pokorze prawdę  
o sobie celnik. Faryzeusz z przypowieści na-
prawdę pościł i wiernie się modlił ale jego 
wyższe mniemanie o sobie i poczucie, że jest 
wartościowszym wyznawcą niż celnik 
zmniejsza szansę na wysłuchanie go przez 
Boga. Natomiast celnik ani przez chwilę nie 
patrzy na faryzeusza, by się z nim porównać 
ale znając prawdę o sobie wyznaję ją. Bardzo 
wielu ulega pokusie porównywania się  
z innymi zamiast bliżej przyjrzeć się sobie. 
W postawie celnika w odróżnieniu do fary-
zeusza widać pokorne uniżenie się i ogrom-
ną skromność. On stojąc z daleka okazuje 
tęsknotę za Kimś Kogo nie jest godny. Tym 
samym zyskuje uznanie w oczach Boga  
za to, że jest ukryty wewnętrznie, nie zakła-
da maski i nie fałszuje prawdy o sobie, czego 
nie można powiedzieć o faryzeuszu, który 
nie skupia się na Bogu ale na swoim narcy-
zmie. Gdybyśmy dziś chcieli usłyszeć mowę 
współczesnego  faryzeusza,  to  brzmiałaby  

ona mniej więcej tak: Panie Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem taki jak inni, bo jestem 
oryginalny, wierzący, uduchowiony. W ży-
ciu jestem sprawiedliwy, uczciwy, bojaźli-
wy, prawdomówny i czysty. Posiadam wy-
sokie wykształcenie, specjalistyczne kwali-
fikacje, wielobranżowe umiejętności.  
W każdy piątek utrzymuje ścisły post, cho-
dzę regularnie do Kościoła, uczestniczę w 
rekolekcjach, należę do wspólnoty, wiernie 
i pobożnie odmawiam modlitwy rano  
i wieczorem. Jestem człowiekiem sumien-
nym i odpowiedzialnym, potrafię być bły-
skotliwy i elokwentny w dyskusjach z in-
nymi, ludzie mnie chwalą i podziwiają, bo 
jak wiesz w tym co robię nikt inny lepiej nie 
potrafi mnie zastąpić, ponieważ tylko ja je-
stem taki zaradny. Krótko mówiąc nikt in-
ny nie kocha Cię tak jak ja mój Boże! Celnik 
w przeciwieństwie do faryzeusza nie two-
rzył pochwalnej litanii swoich zasług, nie 
usprawiedliwiał też siebie, ale rzucił się w 
ramiona Ojca pełne pokoju i miłosierdzia. 

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

PYTANIE: Kim był człowiek z przypowieści, który mówił: Boże, dziękuję Ci, że  
nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik?   

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

 

„Wiara rodzi się ze słuchania”  
(Rz 10,17). Aby rozpoznać Chrystusa, 
który przychodzi do nas na każdej Eu-
charystii potrzebna jest wiara. A ona ro-
dzi się, gdy słuchamy Słowo Boże.  
To właśnie dlatego Msza Święta jest nie-
rozerwalnie związana z Liturgią Słowa. 
Mówi się o dwóch stołach podczas Mszy 
świętej: stole Eucharystyczny i stole Sło-
wa. Pokazuje nam to konieczność kar-
mienia się z jednego i drugiego stołu. 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”(Mt 4,4).  

Pierwsze czytanie zasadniczo jest 

ze Starego Testamentu, choć czasem jest 

to Księga Dziejów Apostolskich, bądź 

Apokalipsa św. Jana. Później śpiewamy 

psalm responsoryjny (od łac. respondere 

– odpowiadać), który jak sama nazwa 

wskazuje jest odpowiedzią ze strony  

ludu. Werset, który śpiewają wszyscy  

razem stanowi  odpowiedź  na  usłyszane  

Słowo z I czytania. Następnie słyszymy  

II czytanie (w niedziele i uroczystości)  

z listów apostolskich. Teksty, które czy-

tamy podczas Mszy świętej są bardzo 

stare – najmłodsze mają prawie 2 tys. lat. 

Jednak mimo tak dużej liczby lat są one 

nadal aktualne. Za każdym razem, gdy są 

czytane podczas liturgii to tak jakby jakiś 

prorok, Apostoł do nas mówił. Teksty te 

są tak samo aktualne jak wtedy, gdy zo-

stały napisane do kogoś konkretnego.  

To znaczy, że gdy słyszymy: „Czytanie  

z pierwszego listu św. Pawła Apostoła  

do Koryntian”, to list ten faktycznie zo-

stał początkowo napisany do Koryntian, 

ale obecnie adresatem jesteś Ty. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Trwamy w październiku – miesiącu Różańca 
Świętego. W naszym kościele parafialnym  
w tym miesiącu 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 grup duszpasterskich w tym ty-
godniu: 

 Kandydatów do bierzmowania – gr. I  
w środę o 19.30, gr. II w piątek o 16.30 w sali 
parafialnej. 
 Rodziców dzieci pierwszokomunijnych  
w czwartek (27 X) o godz. 19.30 w kaplicy 
MBF. 
 Studentów i młodzieży pracującej w salce 
w piątki o godz. 20:30 w salce młodzieżowej. 
 Wszystkich chętnych, którzy pragną roz-
wijać swoje talenty muzyczne w sobotę  
o godz. 10.30 w kaplicy MBF. 
 Ministrantów i chłopców chętnych  
do służby przy ołtarzu w sobotę  
o godz. 11.00 w zakrystii. 

3. Zachęcamy do wzięcia udziału w IV Para-
fialnym Konkursie Fotograficznym pod ha-
słem „Rok Bożego Miłosierdzia w obiekty-
wie”. Więcej informacji na stronie parafialnej  
i w zakrystii.  

4. Katecheza dla dorosłych we wtorek, 25 X  
o godz. 19:30 w sali parafialnej. Temat spotka-
nia: „Jak wygląda niebo? Zwiedzamy Króle-
stwo Niebieskie”. 

5. W najbliższym tygodniu w kalendarzu li-
turgicznym przeżywać będziemy: 

 od dzisiaj do soboty Tydzień Misyjny.  
Z tej racji w poniedziałek (24 X) Msze Święte 
sprawowane będą z formularza o ewangelizację 
ludów, a podczas poniedziałkowych różańców 
będziemy modlili się w intencji wszystkich kra-
jów misyjnych i misjonarzy pochodzących z na-
szej diecezji. 
Z kolei w piątek (28 X) na godz. 17.00 zaprasza-
my na różaniec misyjny prowadzony w 5 języ-
kach przez młodzież naszej parafii 

 

 w poniedziałek przypada I rocznica świę-
ceń biskupich ks. bpa Zbigniewa Zieliń-
skiego, którego gościliśmy na ostatnim odpu-
ście parafialnym. Pamiętajmy o ks. bp Zbi-
gniewie w naszych modlitwach 

 w piątek – Święto św. Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza 

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pa-
mięci w modlitwie za zmarłych. Wyrazem na-
szej miłości do tych, którzy już od nas odeszli,  
a także wyrazem wiary w życie wieczne są tra-

dycyjne wypominki. Kartki na wypominki wy-
łożone są przy wejściu do kościoła. Prosimy o 
czytelne wypisywanie imion, a zwłaszcza na-
zwisk zmarłych. Wypominki można składać w 
zakrystii i biurze parafialnym. 

7. Przypominamy, że w nocy z najbliższej so-
boty (29 X) na niedzielę (30 X) zmieniamy czas. 
Nasze zegarki przestawiamy do tyłu, śpimy go-
dzinę dłużej. 

8. 31 października na godz. 20.00 zapraszam  
na wieczór Holy Wins - Święty Zwycięża pod 
hasłem „Wyjdź z grobu”. W programie konfe-
rencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, 
uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. W tym 
roku motywem przewodnim będzie sakrament 

pokuty i pojednania. Więcej informacji na pla-
katach. 

9. Dzisiaj z racji przeżywanego Tygodnia Mi-
syjnego po Mszach Świętych będziemy zbiera-
li do puszek ofiary na Papieskie Działo Misyj-
ne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność! 

10. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa kato-
licka: Gość Niedzielny i Niedziela oraz biuletyn 
parafialny Ave Maria. 

11. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego kościoła,  
za śp. Antoniego Dryżkiewicza (l. 78, z ul. Po-
morskiej), którego pożegnaliśmy w minionym 
tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin po-
lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny od-
poczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  23 PAŹDZIERNIKA  2016 r. – XXX Niedziela Zwykła 

6.30 Za parafię 
8.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

9.30 
1) ++ Eugeniusz, Marianna, Stanisław 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Heleny i Jana 
Mincer z okazji 50 rocznicy ślubu 

11.00 ++ Edmund w 20 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
12.30 ++ Łucja, Antoni, Feliks, Stefan 
14.00 ++ Brat Ryszard w 10 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Maroszek, Soból, Kamińskich 

18.00 
Dziękczynna za 75 lat życia Ireny i 80 lat życia Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MBF i zdrowie 

19.30 + Abp Tadeusz Gocłowski 

 PONIEDZIAŁEK  24 PAŹDZIERNIKA 2016 r.  

7.00 ++ Zenon, Bogusław 

8.00 
Dziękczynna za szczęśliwe zdanie matury Joanny i Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę MBF dla Jacka 

18.00 ++ Tadeusz Rączka w 1 rocznicę śmierci oraz rodzice i siostry: Irena i Czesława(k) 

19.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

 WTOREK  25 PAŹDZIERNIKA 2016 r 

7.00 ++ Rodzice: Irena i Mieczysław 

8.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

18.00 
++ Sylwester Losko w 1 rocznicę śmierci oraz rodzice: Jadwiga i Teodor Szumni oraz 
Anastazja i Karol Losko 

19:00 
1) ++ Zygmunt i rodzice z obojga stron 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego, 
zdrowie dla Julii z okazji 15 urodzin 

 ŚRODA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.  

7.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

8.00 ++ Jan, Franciszka(k), siostra Lidia, zmarli z rodzin: Brzósków i Laugowskich 

18.00 ++ Tadeusz Białasiewicz oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19:00 
1) ++ Janina w 32 rocznicę śmierci, Stanisław, Maciej Nowakowie 
2) + Stanisław Gulkowski w miesiąc po pogrzebie 

 CZWARTEK  27 PAŹDZIERNIKA  2016 r.  

7.00 ++ Stanisław w 30 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 ++ Irena, Jan i dziadkowie  

18.00 
1) O Boże błogosławieństwo, odnowę życia i dary Ducha Świętego dla Łukasza z okazji 
urodzin 
2) ++ Za zmarłych z rodziny: Psujów, Jaśkiewiczów i Hajdasów 

19.00 
1) + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 
2) Józef Kiciński 

 PIĄTEK  28 PAŹDZIERNIKA  2016 r.  – św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów 

7.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

8.00 ++ Siostry: Janina, Irena, Zuzanna Bogusz 

18.00 ++ Stanisław, Alina 

19:00 
1) + Tadeusz Charczyński 
1) ++ Tadeusz i rodzice z obojga stron 

 SOBOTA  29 PAŹDZIERNIKA 2016 r. 

7.00 + Jadwiga Pawłowska 

8.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla wnuków, prawnuków z rodziny Czubajów i Bielińskich 

19.00 + Jan Górzewski w miesiąc po pogrzebie 

 


