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ZE SŁOWA BOŻEGO XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40 

      Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że 
Jezus zamknął usta saduceuszom, ze-
brali się razem, a jeden z nich, uczony w 
Prawie, zapytał , wystawiając Go na 
próbę: Nauczycielu, które przykazanie 
w Prawie jest największe? On mu odpo-
wiedział: Będziesz miłował Pana Boga  

Swego całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Dru-
gie podobne jest do niego: Będziesz miło-
wał swego bliźniego jak siebie samego. Na 
tych dwóch przykazaniach opiera się całe 
Prawo i Prorocy.              Mt 22,34-40 

KOMENTARZ 

     Dzisiejsze Słowo Boże w sposób szcze-
gólny streszcza zadanie jakie każdy z nas 
w życiu realizować. Tak mało chyba zda-
jemy sobie sprawę, że Bóg, w którego wie-
rzymy istnieje i jest dostępny dla każdego 
indywidualnie. Można powiedzieć, że 
każdego człowieka traktuje jak jedynaka, 
a więc można myśleć, że Bóg jest tylko 
mój i dla mnie. Słowa z Ewangelii wyraź-
nie mówią:  „będziesz miłował Pana Boga 
swego”, a nie książkowego, transcendent-
nego czy abstrakcyjnego. Nie mamy ko-
chać Boga jako Stróża Kościoła czy Opie-
kuna całego porządku wszechświata, 
który nas otacza, bo tak pojęty Bóg jest 
większy od naszych pojęć i w sercu czło-
wieka się nie zmieści. Natomiast jeśli bę-
dziemy kochać Boga naszego, który wy-
dobywa nas z różnych dołków grzechu i 
słabości, będziemy mogli powiedzieć, że 
każda nasza historia życia jest Mu dosko-
nale znana a Jego obecność w nas bliższa  
jest niż nam się wydaje. To nie jest tak, że 

my przychodzimy do Kościoła na jakąś 
uroczystą audiencję czy okolicznościowe 
widowisko liturgiczne. Przybywamy do 
Niego z największymi problemami, zra-
nieniami i w te najskrytsze kłopoty Pan 
Bóg chce wchodzić. Istnieje pokusa, żeby 
traktować siebie samego jak Boga i bliź-
niego. Jeśli ktoś siebie nie kocha, nie sza-
nuje, i nie akceptuje takim jakim jest, to 
będzie miał spore trudności, by pokochać 
bliźniego, a tym bardziej Boga.  Św. Jakub 
mówi, że nie można kochać Boga bez mi-
łowania bliźniego. A kiedy pokochasz 
bliźniego? Jak pokochasz siebie samego. 
Będziesz kochał Boga tak jak kochasz sie-
bie. Bóg chce odwiedzać nasze serce pod 
warunkiem, że jesteśmy gotowi przyjmo-
wać Jego miłość.  A zatem szanujmy się, 
wartościujmy siebie tak jak chce tego Pan 
Bóg. Kochajmy i akceptujmy nasz obraz, 
nawet gdy wydaje się, że trudno dorów-
nać innym, bo kto miłuje nigdy stratny 
nie będzie.                                 Ks. Wojciech 

35/2017 nr 83 

29 października 2017 



 2 

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:   Która księga Starego Testamentu opisuje zawarcie Przymierza na Synaju?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„ Przestrzeń celebracji mszalnej - miejsce głoszenia słowa Bożego” 

       Drugim elementem przestrzennym liturgii 
słowa jest miejsce proklamowania słowa Bożego - 
ambona. Konstytucja o liturgii mówiąc o różnych 
formach obecności Chrystusa w liturgii, mocno 
podkreśla, że Chrystus jest obecny w swoim sło-
wie.  Konstytucja o liturgii nazywa to miejsce sto-
łem słowa Bożego. Ambona to usta Pana, skąd On 
podaje ludowi pokarm słowa. Pochodzenie am-
bony nie jest dobrze znane. Prawdopodobnie wy-
wodzi się z pulpitów lektorów w świeckich szko-
łach. Nie wyklucza się także związku ambony z 
żydowską bimą (podestem do odczytywania Pi-
sma Świętego). Wyakcentowanie  miejsca skąd 
odczytywano Pismo Święte miało na celu podnie-
sienie mówcy ponad lud w celu lepszej widzialno-
ści i słyszalności. Z czasem zaczęto dopatrywać się 
pewnej symboliki. Słowo ambona pochodzi z ję-

zyka greckiego, gdzie oznacza szczyt góry.  Po raz 
pierwszy ambona w dzisiejszym rozumieniu 
wspomniana została w postanowieniach synodu 
w Laodycei z 371 r. Rozwój architektury sakralnej 
wymagał zbliżenia się do wiernych. Do IV wieku 
najczęstszym miejscem przepowiadania  byłą ka-
tedra biskupa usytuowana w absydzie. Lokaliza-
cja ambony przesuwała się z biegiem lat w głąb 
nawy, a w trosce o lepszą słyszalność bardziej ją 
podwyższano. Niektóre Kościoły romańskie mia- 

ły nawet po dwie ambony, jedną do czytania lek-
cji, drugą do odczytywania Ewangelii. Dopiero 
tak naprawdę gotyk ukształtował jedną ambonę 
umieszczoną przy bocznej ścianie lub na filarze 
nawy. W zależności od kształtu nadawano jej  
różne określenia: pyrgos, gdy przypominała 
wieżę, bema gdy była w formie podwyższonego 
podestu. W XIV wieku ambony były ruchome i 
stałe, zbudowane z kamienia, marmuru i drewna. 
W tym czasie pojawiły się daszki nad amboną 
spełniające funkcje akustyczne.  
 Symbolika i funkcja ambony zawsze były 
związane z proklamacją słowa Bożego. Ambona 
więc jest miejscem w którym dokonuje się charak-
terystyczna triada: czytanie, śpiew i modlitwa. 
Symbolikę ambony wzmacniają wypowiedzi ma-
gisterium Kościoła o dwóch stołach, podkreślając 

ich jedność: stół słowa i stół Ciała Pańskiego. Sta-
nowią one jeden akt kultu i są jedynym darem 
Boga. Ambona jest więc stołem słowa Bożego, na 
którym odbywa się pierwsza część Mszy Św., 
kiedy Bóg zstępuje do człowieka i do niego prze-
mawia.  Ambona, która jest symbolem Chrystusa 
nauczającego powinna być jak stół Ciała Pań-
skiego na stale złączona z posadzką i wykonana z 
tego samego, trwałego tworzywa co ołtarz. 
                                                                   Ks. Adam 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.      Zbliża się listopad, miesiąc szczegól-
nej 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 wy-
łożone są przy wejściu do kościoła. Pro-
simy o czytelne wypisywanie imion, a 
zwłaszcza nazwisk zmarłych. Wypo-
minki można składać w zakrystii i biu-
rze parafialnym.  

Od 3 XI będziemy polecać Bożemu Mi-
łosierdziu tych zmarłych w modlitwie 
różańcowej o godz. 17.30. 

2.      W wigilię Uroczystości Wszystkich 
Świętych – we wtorek, 31 X na godz. 
20.00 zapraszam na wieczór Holy Wins 
- Święty Zwycięża. Jest to odpowiedź 
na znane wśród dzieci i młodzieży za-
bawy związane z pogańskim świętem 
Halloween, które niesie ze sobą wiele 
duchowych zagrożeń. Wieczór ten bę-
dziemy przeżywać pod hasłem: „Szansa 
na sukces”. W programie: świadectwa, 
adoracja Najświętszego Sakramentu i 
uwielbienie. 

3. W najbliższym tygodniu w kalendarzu 
liturgicznym przeżywać będziemy: 

   W środę – UROCZYSTOŚĆ WSZYST-
KICH ŚWIĘTYCH.  

    Jest to uroczystość zobowiązująca nas 
do uczestnictwa w Mszy świętej. W na-
szym kościele Msze święte według po-
rządku niedzielnego poza Mszą świętą 
o godz. 14.00. O godz. 15.00 odbędzie się 
procesja z modlitwą za zmarłych na 
cmentarzu w Oliwie. 

   W czwartek – Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych 

    

   W sobotę – Wspomnienie św. Karola 
Boromeusza. 
    Msze święte w naszym kościele o 
godz. 7.00; 8.00; 9.00; 17.00; 18.00; 19.00. 

4. W tym tygodniu przypadają dni eucha-
rystyczne listopada: 
➢ I czwartek miesiąca - Msza Święta 

za kapłanów i o powołania kapłań-
skie o godz. 18:00; 

➢ I piątek miesiąca – spowiedź od 
godz. 7:00 i od godz. 16:00, Msza 
Święta dla dzieci o godz. 17:00, na-
bożeństwo pierwszopiątkowe o 
godz. 20.30; 

➢ I sobota miesiąca – różaniec wyna-
gradzający NSM o godz. 7:30, Msza 
Święta wynagradzająca o godz. 8:00, 
a po niej pierwszosobotnie rozwa-
żanie. Tego dnia kapłani odwiedzą 
chorych z posługą sakramentalną. 
Ks. Andrzej swoich chorych wyjąt-
kowo odwiedzi w piątek, 3 XI. 

5.     Msze Święte zbiorowe za zmarłych 
2, 15 i 30 XI. Intencje można składać w 
zakrystii lub biurze parafialnym. 

6.     W przyszłą niedzielę (5 XI) bę-
dziemy zbierali ofiary do puszek na 
utrzymanie Gdańskiego Seminarium 
Duchownego.  

7.    Po Mszy świętej do nabycia jest 
prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, 
„Niedziela” oraz biuletyn parafialny 
„Ave Maria”. 
   Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-
rzego, budowniczych i dobrodziejów 
naszego kościoła, śp.: Mariana Kwas (l. 
75) z ul. Pomorskiej, Waldemara Cynk 
(l. 44) z ul. Pomorskiej, których poże-
gnaliśmy w minionym tygodniu, zmar-
łych z naszych rodzin polećmy teraz 
Bożemu miłosierdziu: wieczny odpo-
czynek racz im dać Panie 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 30 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 † Henryk Suchecki  
8.00 † Maria, Franciszek, Helena i Teodor 

18.00 
1) † Józef oraz zmarli z rodziny Dąbrowskich i Grunwaldów 
2) † Gertruda Lewandowska w 9 dni po śmierci 

19.00 
† Dziadkowie: Jadwiga i Ludwik Hoszowscy oraz ich dzieci: Adolf, Jan, Kazimierz, Tadeusz, Stanisław, 
Maria, Józefa (k) 

 WTOREK, 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

7.00 † Bronisław Kalinowski 
8.00 † Renata Kamińska oraz Danuta i Zdzisław Wąsowscy  

18.00 † Mieczysław Bieńkowicz w 5. rocznicę śmierci 
19.00 † Juliusz w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli z jego rodziny 

 ŚRODA, 1 LISTOPADA 2017 R.  – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

6.30 † Jadwiga, Marianna, Tadeusz, Krzysztof oraz zmarli z rodziny  

8.00 † Władysław, Helena, Bolesław, Maksymilian i Aleksander 
9.30 † Bolesława (k), Alfons, Paulina, Ksawery, Krystyna, Henryk oraz zmarli z rodziny z obojga storn 

11.00 † Jerzy, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

12.30 
† Zmarli z rodziny Bowżyk, ojciec Kaźmierz, syn Kazimierz, Stanisława (k), Jadwiga, Czesław, 
Weronika 

18.00 † Żona Elfryda Traczyk w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron  
19.30 † Danuta i Franciszek Kiedrowicz 

 CZWARTEK, 2 LISTOPADA 2017 R.  – ŚWIĘTO ZMARŁYCH 

7.00 
† Zmarli z rodziny Pawluć: Pelagia, Bolesław, Albina (k), Franciszka (k), Stanisław, Wanda, Mieczysław, 
Zofia i Katarzyna 

8.00 † Zbigniew, Łucja, Jakub, Ryszard i dusze w czyśćcu cierpiące  

9.00 
† Zmarli z rodziny: Boguszów, Bieleckich, Matusiewiczów, Hrabarów, Leśniańskich, Polakiewiczów i 
Młynarskich 

17.00 † Maria Koprowska w 5. rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Msza Święta zbiorowa dla zmarłych 
2) O powołania kapłańskie 

19.00 
1) † Rodzice, teściowie oraz dziadkowie z obojga stron 
2) † Stanisław Izdebski w 22. rocznicę śmierci 

 PIĄTEK, 3 LISTOPADA 2017 R.  – I PIĄTEK MIESIĄCA  

7.00 † Rodzice: Teresa, Józef, Marianna (k) i Stanisław oraz brat Czesław  
8.00 Wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, które Je spotykają w Najświętszym Sakramencie  

17.00 † Józef w 30. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron  

18.00 † Joanna Ochylska  
19.00 † Jolanta Mydlarz w 7. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron  

 SOBOTA, 4 LISTOPADA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA – ŚW. KAROLA BOROMEUSZA  

7.00 
1) † Stanisław Pietrulewicz, Władysław Pluta, Luba oraz Małgorzata  
2) † Anna, Czesława (k), Józef, Bronisław, Bronisława (k), Zenon, Teresa i rodzice z obojga stron 

8.00 
1) Msza Święta wynagradzająca 
2) O Boże bł., zdrowie, opiekę MBF, potrzebne łaski dla Julii Filipkowskiej z okazji 6. urodzin  

18.00 † Zmarłe rodziny katyńskie: Maria, Nadzieja, Urszula, Irena, Barbara 

19.00 † Halina Głuchowska 

 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 LISTOPADA 2017 R.  

6.30 † Wiktoria w 13. rocznicę  śmierci, Władysław, Alfred, Jerzy oraz dziadkowie z obojga stron  
8.00 Żywy Różaniec 

9.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Julki z okazji 6. 
urodzin oraz o Boże bł. dla braci i rodziców   

11.00 † Rodzice: Bronisława (k), Józef, Agnieszka, Jan oraz zmarli z rodziny Czerwińskich i Stolińskich 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Jadwiga i Edmund Koźmińscy  

14.00 † Jadwiga, Edward, babcie i dziadkowie  
18.00 † Barbara w 37. rocznicę śmierci, Kazimierz, Janina, Jerzy oraz wszyscy zmarli z rodziny 
19.30 † Ryszard w 10. rocznicę śmierci   

 


