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ZE SŁOWA BOŻEGO XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1 Tes 1,1-5b; Mt 12,21; Mt 22,15-21 

      Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali 
się, jak by podchwycić Go w mowie. Po-
słali więc do Niego swych uczniów razem 
ze zwolennikami Heroda, aby Mu powie-
dzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś 
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo 
nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 
nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno  

płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus 
przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu 
Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 
Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynie-
śli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest 
ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. 
Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Ce-
zarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga.             Mt 22,15-21 

KOMENTARZ 

           W dzisiejszej Ewangelii Św. Mateusz 
ukazuje nam pewną intrygę, którą możemy 
zauważyć w postawie faryzeuszy. Oni do-
kładnie wiedzieli, co oznacza słowo „religij-
ność”. Narzucali ludziom przepisy, których 
sami nie przestrzegali lub tylko formalnie.  
Faryzeuszom nie chodziło o znajomość 
prawdy lecz o to, by pogrążyć Jezusa. Bali się, 
że stracą pozycję bo przyszedł nowy Nauczy-
ciel, który sprawi, że znajdą się na marginesie 
życia społecznego. Dlatego zadają Mu pod-
chwytliwe pytanie na temat płacenia podat-
ków. Oczywiście Jezus w sposób mistrzow-
ski wybrnął z tej sytuacji mówiąc: „Oddajcie 
więc Cezarowi to co należy do Cezara a Bogu 
to co należy do Boga”. A więc o co chodziło 
Jezusowi w tej odpowiedzi? Otóż tak jak na 
monecie jest wyryty obraz Cezara i to ozna-
cza, że ta moneta do Niego należy, że On ją 
wybił jest jego własnością i trzeba mu ją 
zwrócić tak na człowieku jest obraz Boga i 
trzeba zwrócić człowieka Bogu dlatego, że 
jest Jego własnością. To dzisiejsze Słowo Boże 

zmusza nas do odpowiedzi: kogo jestem wła-
snością?  Bo na pewno nie jesteśmy własno-
ścią samych siebie ani jakiejkolwiek innej 
rzeczywistości na tej ziemi, ale jesteśmy wła-
snością samego Boga i na tym polega to 
piękno, które jest w nas głęboko wyryte. A 
skoro jesteśmy Jego własnością to miłość do 
Niego musi być na pierwszym miejscu. 
Wszyscy nosimy w sobie zdolność i potrzebę 
miłości. Każdy z nas jest z natury istotą reli-
gijną i uczuciową. Faryzeusze też byli reli-
gijni i uczuciowi, więc jawi się pytanie:  co w 
życiu codziennym jest obiektem naszej miło-
ści i czemu poświęcamy swój czas, siły, myśli 
i uczucia? Religijność bez Boga i wiary jest 
tylko ozdobną ramką z pustym wypełnie-
niem. Są takie sprawy, które są Boskie a to 
znaczy, że należą się Bogu i tą sprawą, która 
jest Boska jesteśmy my. Czasem można od-
dalić się od Boga i zapomnieć o tym, że się 
jest Jego własnością, ale na pewno korzyst-
niej jest być człowiekiem w oczach Boga niż 
być Bogiem w oczach ludzi.      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:   Dlaczego faryzeusze chcieli wystawić Pana Jezusa na próbę?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Przestrzeń celebracji mszalnej - miejsce przewodniczenia” 

      Miejsce przewodniczenia zwana także  katedrą 
lub sedilią, było pierwotnie miejscem nauczyciela, 
sędziego lub urzędnika, znanym już w judaizmie. 
Zajęcie miejsca na katedrze dokonywało się po 
uprzednim nałożeniu rąk i oznaczało uroczyste 
objęcie urzędu. Chrześcijaństwo przejęło ten ter-
min dla oznaczenia miejsca, z którego biskup 
przewodniczył liturgii, wygłaszał homilię, zapo-
wiadał święta. Prawo siedzenia podczas liturgii 
było zarezerwowane jedynie dla biskupa. On to 
już od początków istnienia Kościoła posiadał 
swoją katedrę przy ołtarzu lub w absydzie. Po-
czątkowo jako tronu używano zwykłego, typo-
wego dla epoki krzesła, z czasem zaczęto je odpo-
wiednio modyfikować. Trony były ruchome i 
stałe. Te ostatnie zawsze ustawiano w centrum ab-
sydy na odpowiednim podwyższeniu, najczęściej 

wchodziło się do niego po trzech stopniach. W 
czasach pokonstantyńskich katedrę ozdabiano 
baldachimem. W średniowieczu, gdy na ołtarzu  
pojawiło się tabernakulum, zaistniała konieczność 
innego rozwiązania przestrzennego. Na początku 
ustawiano tron przed ołtarzem, następnie na 
bocznej ścianie prezbiterium lub obok ołtarza od 
strony ambony.  Z czasem miejsce przewodnicze-
nia utraciło swój charakter prezydencjalny. 
Umieszczano je w miejscu ukrytym przed wido- 

kiem wiernych i traktowano jako miejsce wygod-
nego spoczynku podczas długich modlitw czy 
śpiewów. Rozwój parafii przyczynił się do po-
wstania miejsca przewodniczenia także dla ka-
płana. Na przełomie IX/X wieku, kiedy rozpo-
wszechnił się zwyczaj odprawiania całej Mszy św. 
przy ołtarzu, miejsca te straciły na znaczeniu. Po-
soborowa odnowa liturgiczna, mając na celu do-
wartościowanie wspólnotowego charakteru czyn-
ności liturgicznych, przywraca pierwotne znacze-
nie miejsca dla celebransa. Miejsce przewodnicze-
nia podkreśla godność Chrystusa, jest szczegól-
nym znakiem liturgicznym kiedy w osobie bi-
skupa czy prezbitera sam Chrystus wchodzi w 
zgromadzenie zajmując centralne miejsce w pre-
zbiterium. Należy pamiętać, iż kapłan sprawujący 
liturgię nie jest osobą prywatną, nie jest kimś, kto 

może być niewidoczny podczas świętych obrzę-
dów. On zawsze powinien być widoczny, aby był 
znakiem, że Pan jest obecny pośród swego ludu.  
Krzesło dla celebransa można ustawić na jednej 
osi za ołtarzem, jak to miało miejsce w bazylikach 
starochrześcijańskich.  Warto na koniec podkre-
ślić, że miejsce przewodniczenia to krzesło, sie-
dzenie celebransa, ono w przestrzeni prezbite-
rium jest jednym z trzech najważniejszych obok 
ołtarza i ambony.                                     Ks. Adam 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.    Dziękujemy ks. Krzysztofowi 
Bielawnemu , dyrektorowi domu 
rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie 
za wygłoszone kazania i wspólną 
modlitwę. Cieszymy się z Twojej 
obecności w tym szczególnym 
roku 140. rocznicy objawień Matki 
Bożej w Gietrzwałdzie.   

2.    W październiku w naszym ko-
ściele parafialnym nabożeństwa 
różańcowe codziennie o godz. 7:30 
i 17:30, w niedzielę o 17:30, dla 
dzieci w poniedziałek, środę, pią-
tek o godz. 16:30. 

3.    Zbliża się listopad, miesiąc 
szczególnej pamięci w modlitwie 
za zmarłych. Wyrazem naszej mi-
łości do tych, którzy już od nas 
odeszli, a także wyrazem wiary w 
życie wieczne są tradycyjne wypo-
minki. Kartki na wypominki wy-
łożone są przy wejściu do ko-
ścioła. Prosimy o czytelne wypisy-
wanie imion, a zwłaszcza nazwisk 
zmarłych. Wypominki można 
składać w zakrystii i biurze para-
fialnym. 

4.    Zapraszamy na katechezę dla do-
rosłych w najbliższy piątek (27 X) 
do sali parafialnej na godz. 19.30. 
Temat spotkania: „Różaniec – nie-
zastąpiona broń i łańcuch prowa-
dzący do nieba”. Katechezę wy-
głosi ks. Andrzej. 

5.    W najbliższą sobotę będziemy 
obchodzili święto św. Apostołów  

Szymona i Judy Tadeusza. 

6.    Można już zamawiać intencje 
mszalne na 2018 r. Zapraszamy do 
zakrystii, bądź biura parafialnego. 

7.    Zbiórka na parkingu dla piel-
grzymów, którzy udają się do Gie-
trzwałdu w sobotę, 28 X o godz. 
7.15 przed kościołem.  

8.    Dziękujemy za ofiary złożone w 
zeszłym tygodniu na tacę inwesty-
cyjną. Zebraliśmy 10 151 zł. 

9.    Po Mszy Świętej będziemy zbie-
rali do puszek ofiary na Papieskie 
Dzieło Misyjne. Jest to forma 
wsparcia misji na świecie i odpo-
wiedzialności za szerzenie wiary 
w Jezusa Chrystusa. Fundusze, 
które są dzisiaj zbierane często-
kroć okazują się wielkim wspar-
ciem misji, gdzie ludzie żyją na 
granicy nędzy. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

10. Po Mszy świętej do nabycia jest 
prasa katolicka: „Gość Nie-
dzielny”, „Niedziela” oraz biule-
tyn parafialny „Ave Maria”. 

11. Naszych drogich zmarłych, Ks. 
Jerzego, budowniczych i dobro-
dziejów naszego kościoła, śp. 
Henryk Suchecki (l. 78) z ul. Subi-
sława, których pożegnaliśmy w 
minionym tygodniu, zmarłych z 
naszych rodzin polećmy teraz Bo-
żemu miłosierdziu: wieczny od-
poczynek racz im dać Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 
O uzdrowienie duchowe, dary Ducha Świętego, wiarę, nadzieję i miłość dla Michała 
Gorczyńskiego 

8.00 † Stanisław w 31. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Piotr Tadeusz Białasiewicz oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
2) † Roman Kuzera w miesiąc po śmierci  

19.00 † Stefan w 5. rocznicę śmierci oraz Alina w 4. rocznicę śmierci Kijewscy 

 WTOREK, 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 † Janina Łukasik w 2. rocznicę śmierci oraz Wacław Andrukiewicz w 4. rocznicę śmierci 
8.00 † Zmarli z rodziny Gerków, rodzice, siostry i bracia 

18.00 † Tadeusz Jabłonowski w 13. rocznicę śmierci  

19.00 † Łucja w 22. rocznicę śmierci  

 ŚRODA, 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF dla Teresy Rubin 

8.00 † Antoni, Antonina, Helena  

18.00 † Jadwiga w 1. rocznicę śmierci oraz Stefan, Jerzy, Teresa, Zbigniew  

19.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski w 20. rocznicę ślubu Bożeny i Wojciecha z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBF 

 CZWARTEK, 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 † Zmarli z rodziny: Hoszowskich, Psujów, Jaśkiewiczów i Hajdasów 

8.00 
† Jerzy Adamkowicz w 1. rocznice śmierci, Antoni Adamkowicz w 22. rocznicę śmierci oraz w 
intencji Aliny z okazji 33. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i 
zdrowie 

18.00 
1) † Józef Tworek w 5. rocznicę śmierci oraz Maria Tworek 5 miesięcy po śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Jadwigi i 
Longina Borowskich z okazji 60. rocznicy ślubu 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Wiesławy i 
Władysława z okazji 49 .rocznicy ślubu 

 PIĄTEK, 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i wypełnienie woli Bożej w życiu Łukasza 

8.00 † Mieczysław w 20. r. śmierci, Władysława (k), rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny  

18.00 
1) † Marianna i Czesław Sawiccy, Aniela Cybulska i Janina Rogaczewska 
2) † Brunon w 22. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron  

19.00 † Janina w 33. rocznicę śmierci, Stanisław i Maciej Nowak 

 SOBOTA, 28 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – ŚW. SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

7.00  

8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Tadeusza oraz umocnienie wiary 

18.00 † Stanisław, Alina 

19.00 
1) †  Krzysztof Zaręba w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice i brat Andrzej 
2) † Tadeusz Pomorski w 18. rocznicę śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

6.30 † Zmarli z rodziny Mącik i Plucińskich 

8.00 † Rodzice z obojga stron: Joanna, Marceli, Zofia i Wacław 

9.30 
1) †  Siostry: Janina, Irena, Zuzanna Bogusz 
2) † Siostra Zofia, siostrzeniec Tadeusz 

11.00 † Antoni, Amelia (k), Zdzisław, Marian Graban oraz dziadkowie i babcia 

12.30 
1) Za parafię  
2) †  Bronisław, Helena, Józefa (k) z rodziny Lickiewiczów  

14.00 † Stanisław Krępa w 14. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron oraz Grażynka  

18.00 † Tekla, Michał oraz dziadkowie z obojga stron 

19.30 † Rodzice: Jan, Aniela, brat Joachim, Józef, Józefa (k), Zofia 
 


