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Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 
A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał  
on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę  
i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się  zatrzymać w  twoim  domu.  Zeszedł  

więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.  
A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika po-
szedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pa-
na: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,  
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po-
czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawie-
nie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest sy-
nem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przy-
szedł szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19,1-10) 

Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest 
„pewien człowiek, imieniem Zacheusz, 
zwierzchnik celników i bardzo bogaty”  
(Łk 19,2). Był on niskiego wzrostu i z tego 
powodu nie mógł zobaczyć przechodzącego 
Jezusa. Ale czy tylko wzrost fizyczny był  
dla niego przeszkodą? 

Zacheusz był też niskiego wzrostu  
w sensie duchowym. Był celnikiem i boga-
czem, kimś, kto dobrze „się urządził” kosz-
tem innych. Takie postępowanie uczyniło go 
również małym w oczach ludzi. Nie tylko 
niski wzrost, ale także brak szacunku u in-
nych, stanęły mu na przeszkodzie do spo-
tkania z Jezusem – ludzie nie dopuścili go  
do Tego, którego uwielbiali. 

Zacheusz wspina się jednak na drzewo. 
Jak małpa. Tak, chce być choćby nawet mał-
pą, żeby tylko zobaczyć przechodzącego Je-
zusa. Nie wiemy, czy kierowała nim tylko 
ciekawość, czy też pragnienie duchowego 
uzdrowienia. Wiemy, że zdobył się na gest  
upokorzenia – wspina się na sykomorę.  
I otrzymał więcej niż się spodziewał. Oto 
Jezus chce spotkać się z nim w jego własnym 

domu! Tłum odpowiada na to szemraniem 
przeciwko Jezusowi: „Do grzesznika po-
szedł w gościnę” (Łk 19,7). 

Czy i my nie zachowujemy się czasami, 
jak ten tłum, traktując Jezusa jak swoją wła-
sność, do której kogoś dopuszczamy lub nie? 
W Księdze Mądrości czytamy: „Nad 
wszystkim masz litość (...) i oczy zamykasz 
na grzechy ludzi, by się nawrócili. (...) nie-
znacznie karzesz upadających i strofujesz, 
przypominając, w czym grzeszą, by wy-
zbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzy-
li” (zob. Mdr 11,22-12,2). 
To pragnienie Boga, by ocalić ludzi, którzy 
żyją w grzechu – ta Jego ogromna miłość, 
która dostrzega każdego w jego biedzie – 
sprawia, że kruszą się twarde ludzkie serca. 
Odwiedziny Jezusa spowodowały u Za-
cheusza przemianę życia: „(...) oto połowę 
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo  
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwór-
nie” (Łk 19,9). Cóż za odpowiedź na szem-
ranie tłumu! 

z Rzymu dla „Ave Maria” 
 ks. Mateusz Tarczyński  
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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:  Jak nazywało się drzewo, na które wszedł Zacheusz?   

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

 

Przemawiali już prorocy, Aposto-

łowie, odśpiewaliśmy starą pieśń jaką jest 

psalm. Ale teraz czas by przemówił sam 

Jezus. Alleluja to moment napięcia w li-

turgii. Czas jakiegoś przełamania. Takim 

napięciem i przełamaniem zawsze były 

słowa Chrystusa. Alleluja (tłum. „wy-

chwalajcie Jahwe”) to krótkie słowo he-

brajskie, które śpiewano już w świątyni 

Jerozolimskiej. Jedynie w Wielkim Poście 

słowa te zostają zastąpione przez we-

zwanie: Chwała Tobie Królu wieków/Słowo 

Boże. Podczas śpiewu Alleluja wykonuje 

się też krótki werset, który zapowiada 

treść Ewangelii. 

Pan z wami. – I z duchem  

twoim. Te słowa znowu mają nam  

uświadomić obecność Boga między nami.  

Jednak teraz nie jest to tylko obecność we  

wspólnocie modlących się ludzi. Teraz 
Bóg sam będzie mówił. Nieprzypadkowo 
Ewangelię podczas Mszy świętej może 
czytać jedynie osoba, która przyjęła świę-
cenia (diakon albo kapłan), bo ona zastę-
puje Jezusa w przepowiadaniu Słowa - 
Alter Christus (drugi Chrystus). Za każ-
dym razem na są to słowa Chrystusa kie-
rowane bezpośrednio do nas.  
Słowa Ewangelii według… Wtedy czynimy 

znak krzyża na czole – by Słowo Boże 

przemieniało mój sposób myślenia; na 

ustach – żebym potrafił słowem świad-

czyć o Ewangelii i sercu – żeby moje serce 

było kształtowane przez Słowo Boże. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci 

w modlitwie za zmarłych. Wyrazem naszej miłości 

do tych, którzy już od nas odeszli, a także wyrazem 

wiary w życie wieczne są tradycyjne wypominki. 

Kartki na wypominki wyłożone są przy wejściu  

do kościoła. Prosimy o czytelne wypisywanie imion,  

a zwłaszcza nazwisk zmarłych. Wypominki można 

składać w zakrystii i biurze parafialnym.  

Od 2 XI będziemy polecać Bożemu Miłosierdziu 

tych zmarłych w modlitwie różańcowej o godz. 

17.30. 

2. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygo-

dniu: 

 Wszystkich chętnych, którzy pragną rozwijać 

swoje talenty muzyczne w sobotę o godz. 10.30 

w kaplicy MBF. 

 Ministrantów i chłopców chętnych do służby 

przy ołtarzu w sobotę o godz. 13.00 w zakrystii. 

 Spotkanie członków Parafialnego Klubu Se-

niora w sobotę (5 XI) o godz. 16.00 w sali para-

fialnej. 

3. Dzisiaj (30 X) o godz. 15:00 (po Mszy św.  

o godz. 14:00) w naszym kościele odbędzie się kon-

cert w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu 

Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhe-

re. Serdecznie zapraszamy. 

4. W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych,  

31 X na godz. 20.00 zapraszam na wieczór Holy 

Wins - Święty Zwycięża. Jest to odpowiedź na zna-

ne wśród dzieci i młodzieży zabawy związane z po-

gańskim świętem Halloween, które niesie ze sobą 

wiele duchowych zagrożeń. Wieczór ten będziemy 

przeżywać pod hasłem: „Wyjdź z grobu”. W pro-

gramie konferencja, adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. W 

tym roku motywem przewodnim będzie sakrament 

pokuty i pojednania. Więcej informacji na plakatach 

i w dzisiejszym wydaniu Gościa Niedzielnego. 

5. Serdecznie zapraszamy na wieczór z refleksją  

pt. „Zaduszki literackie” w wykonaniu naszej mło-

dzieży i dzieci, który odbędzie się w naszym ko-

ściele w sobotę, 5 XI o godz. 20.00. Niech to będzie 

szczególny czas poświęcony pamięci tym, którzy już 

od nas odeszli. 

6. W najbliższą środę (2 XI) Msza Święta zbiorowa 

za zmarłych o 18.00. Intencje można składać  

w zakrystii. 

 

7. W najbliższym tygodniu w kalendarzu litur-

gicznym przeżywać będziemy: 

 we wtorek – UROCZYSTOŚĆ WSZYST-

KICH ŚWIĘTYCH 

Jest to uroczystość zobowiązująca nas do uczest-

nictwa w Mszy świętej. W naszym kościele 

Msze święte według porządku niedzielnego 

poza Mszą świętą o godz. 14.00. O godz. 15.00 

odbędzie się procesja z modlitwą za zmarłych 

na cmentarzu w Oliwie. 

 w środę – Wspomnienie Wszystkich Wier-

nych Zmarłych 

Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00; 

8.00; 9.00; 17.00; 18.00; 19.00.  

 w piątek – Wspomnienie św. Karola Boro-

meusza. 

8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne 
września: 

 I czwartek miesiąca – Msza Św. za kapłanów 
i o powołania kapłańskie o godz. 16:00; 

 I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 7:00  
i od godz. 16:00, Msza Św. dla dzieci o godz. 
17:00, comiesięczna adoracja wynagradzająca 
NSPJ po Mszy świętej o godz. 19:00 zakończona 
Mszą Św. o godz. 22:00; 

 I sobota miesiąca – różaniec wynagradzający 

Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 7:30, Msza 

Św. wynagradzająca o godz. 8:00, a po niej 

pierwszosobotnie rozważanie. Tego dnia kapłani 

odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 

9. Parafialny Klub Seniora oraz grupa Semper Fi-

delis w sobotę, 12 XI organizują jednodniową piel-

grzymkę autokarową do Torunia. W programie 

Msza Św. w Sanktuarium MB Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II oraz zwiedzanie 

starówki. Koszt wynosi 70 zł. Wszystkich zaintere-

sowanych prosimy o zapisywanie się na listę w 

zakrystii. Szczegóły na plakatach i u ks. Wojciecha. 

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na 

październikową tacę inwestycyjną, na którą zebra-

no 10 313. Za dobroć serca gorące Bóg zapłać. 

11. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: 

Gość Niedzielny i Niedziela oraz biuletyn parafialny 

Ave Maria. 

12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budow-
niczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz zmar-
łych z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu miło-
sierdziu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  30 PAŹDZIERNIKA  2016 r. – XXXI Niedziela Zwykła 

6.30 ++ Zmarli z rodzin: Mącik i Plucińskich 

8.00 ++ Stanisław Krępa w 13 r. śmierci oraz Grażyna i rodzice z ob. str. 
9.30 ++ Jarosław Polak w 14 r. śmierci oraz Wacław, Wiktoria, Stefan, Jan oraz zmarli z rodziny 

11.00 
1) ++ Wanda i Władysław Jastrzębscy 
2) ++ Danuta i Jerzy 

12.30 
1) Za parafię 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Alicji i Zenona z okazji 45-tej 
rocznicy ślubu 

14.00 + Antoni Nowak – Msza święta gregoriańska 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla Moniki z okazji 40 urodzin 

19.30 + Stanisław w 21 rocznicę śmierci 

 PONIEDZIAŁEK  31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.  

7.00 + Bronisław Kalinowski 

8.00 ++ Antoni (26 r. śm.), Zofia (14 r. śm.), Igor (6 r. śm.) 

18.00 + Mieczysław Bienkowicz w 4 rocznicę śmierci 

19.00 
1) ++ Aurelia, Ludwik, Roman, Edward, Stanisław, Kazimiera (k) 
2) ++Anna, Eugeniusz, Zofia, Tadeusz 

 WTOREK  1 LISTOPADA 2016 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych 

6.30 
++ Zmarli z rodziny Pawluć: Pelagia, Bolesław, Albina, Franciszka (k), Stanisław, Wanda, Mieczysław, Zo-
fia, Katarzyna 

8.00 
1) ++ Władysław, Helena, Bolesław, Maksymilian, Aleksander 
2) ++ Żona Elfryda Traczyk w 2 r. śmierci oraz za zmarłych z rodziny z ob. str. 

9.30 ++ Bolesława (k), Alfons, Paulina, Ksawery, Henryk, Krystyna oraz za zm. z rodz. z ob. str. 

11.00 ++ Jerzy oraz za zmarłych z rodziny z ob. str. 

12.30 ++ Leonard, Wanda Ewertowscy; Aniela, Marianna i Konrad Juszczak oraz za zm. z rodziny z ob. str. 

18.00 ++ Danuta, Franciszek 
19.30 ++ Juliusz w 2 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z jego rodziny 

 ŚRODA 2 LISTOPADA 2016 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

7.00 ++ Zmarli z rodziny Bowżyk: Kazimierz, Kazimierz, Stanisława (k), Jadwiga, Czesława (k), Weronika 

8.00 ++ Zbigniew, Łucja, Jakub, Ryszard 

9.00 
++ Za zmarłych z rodziny: Boguszów, Bieleckich, Matusiewiczów, Hrabarów, Leśniańskuch, 
Polakiewiczów, Młynarskich 

17.00 + Maria Koprowska w 4 rocznicę śmierci 

18.00 Msza święta zbiorowa za zmarłych 

19:00 ++ Jadwiga, Edward Skwarek oraz za dziadków i babcie 

 CZWARTEK  3 LISTOPADA 2016 r. – I Czwartek Miesiąca 

7.00 ++ Eugeniusz w 15 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Kaczorek 

8.00 + Edwin Leski 

16.00 O powołania kapłańskie 

18.00 
1) ++ Za zmarłych z Rodziny Katyńskiej: Maria, Nadzieja, Urszula, Irena, Barbara 
2) ++ Felicja, Wacław, Edward Klimaszewscy oraz Wacław Masłowski 

19.00 
1) ++ Tata Józef w 27 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) ++ Jolanta oraz zmarli z rodziny Mydlarz i Morawiec 

 PIĄTEK  4 LISTOPADA 2016 r.  – św. Karola Boromeusza - I Piątek Miesiąca 

7.00 + Karolina Ochylska 

8.00 Msza św. wynag. Bożemu sercu za grzechy i zniewagi jakie spotykają je w Najświętszym sakramencie 

17.00 + Jan Sincki w 16 rocznicę śmierci 

18.00 
1) + Halina Głuchowska 
2) ++ Piotr i Władysława (k) 

19:00 
1) + Ryszard w 9 rocznicę śmierc 
2) + Piotr Mocewicz w miesiąc po pogrzebie 

 SOBOTA  5 LISTOPADA 2016 r. – I Sobota Miesiąca 

7.00 O Boże błog., opiekę MBF, zdrowie, potrzebne łaski dla Edyty, Sylwii, Artura, ich rodzin oraz Ireny 

8.00 Msza święta wynagradzająca 

18.00 
1) + Barbara w 35 rocznicę śmierci oraz Janina, Kazimierz, Jerzy i zmarli z rodziny 
2) + Elżbieta Jurczyk w dniu imienin 

19.00 + Teofil i Maria Bartoszewscy 

 


