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ZE SŁOWA BOŻEGO XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131,1-3; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,9a.10b; Mt 23,1-12 

      Jezus przemówił do tłumów i do swych 
uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojże-
sza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśla-
dujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 
Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i 
kładą je ludziom na ramiona, lecz sami pal-
cem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 
uczynki spełniają w tym celu, żeby się lu-
dziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie 
i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią za-
szczytne miejsca na ucztach i pierwsze krze- 

sła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano 
na rynkach i żeby ludzie na rynkach i żeby lu-
dzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwa-
lajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest 
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jeste-
ście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie wa-
szym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, 
Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz 
Mistrz, Chrystus. Największy z was niech bę-
dzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyż-
szony.                                    Mt 23,1-12 

KOMENTARZ 

     Słowo Boże nie zawsze jest słodkie jak 
plastr miodu, czasem bywa także ostre ni-
jak miecz obosieczny. Wymownym tego 
przykładem są słowa krytyki, wypowie-
dziane przez Jezusa pod adresem uczo-
nych w piśmie i faryzeuszy, którzy uwa-
żają się za ziemskich „bogów”, zapatrzo-
nych w swój czubek nosa. Wszystko co ro-
bią, jest tylko na pokaz w celu zdobycia 
poklasku. Jednak za kurtyną ich pozornie 
wzorowych zachowań kryje się druga 
twarz, naznaczona fałszem i hipokryzją, 
przypominająca portret pychy. Słowo 
Boże mówi nam dziś o tym jak unikać py-
chy i uczyć się pokory.  My w swoim życiu 
często chcemy być we wszystkim pierwsi, 
najlepsi, wolni od ostrzałów krytyki i 
pewni swej wspaniałomyślni. Lubimy kie 

dy nasze „Ego” stojąc na pewnej pozycji 
jest oklaskiwane przez innych. Może dla-
tego nasze życie często napotyka na 
wstyd i poniżenie, ponieważ uciekamy 
przed tym, żeby nie być ostatnimi w 
oczach innych, dlatego sami tym bardziej 
dążymy do wywyższenia własnej 
chwały.  Każdy z nas stara się być pierw-
szym, jeden drugiego wyprzedza na 
różne sposoby: w ubraniu, jakiejś dostoj-
nej postawie, w zarobkach, wykształce-
niu, nawet w pobożności czy modlitwach. 
Niestety mamy taką tendencję, by być 
lepszym od innych.  Bóg rozdaje nagrody 
ostatnim, tym którzy nie zdążają i są 
przez innych zdystansowani, ponieważ 
ostatecznym wywyższeniem człowieka 
jest wieczność.                         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: Jak nazywają się świeczniki apostolskie, które Biskup namaszcza w trakcie poświęcenia Kościoła?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„  Przestrzeń celebracji mszalnej - Miejsce składania przenajświętszej ofiary” 

        Chrystus jest obecny w swoim Kościele, 
szczególnie w czynnościach liturgicznych, 
zwłąszcza pod postaciami eucharystycznymi. Tę 
obecność Chrystusa podkreśla "stół: - ołtarz na 
którym pod sakramentalnymi znakami chleba i 
wina uobecnia się ofiara krzyża. Ołtarz to ośrodek 
dziękczynienia, które się spełnia przez sprawowa-
nie Eucharystii (OWMR). Nazwa ołtarz pochodzi 
od łacińskiego słowa adolere, co znaczy spalać. Ję-
zyk grecki natomiast użył określenia thysiasterion 
- stół ofiarny, bądź ofiara całopalenia. Św. Paweł 
w swoich listach używa stół Pana a w kościołach 
wschodnich odnajdujemy określenie hagia trape-
dza - święty stół. Od najdawniejszych czasów ołtarz 
był znakiem pośrednictwa między Bogiem a 
ludźmi. Na nim składano ofiary Bogu. Pierwsze 
ołtarze stawiali praojcowie Izraela. Ołtarz w Sta-

rym Testamencie był najczęściej wykonany z 
ziemi i nieociosanego kamienia.  Charaktery-
styczną a cechą tych ołtarzy były rogi symbolizu-
jące moc Bożą. Pierwsze ołtarze chrześcijańskie 
nie miały charakteru ołtarza lecz zwykłego stołu 
służącego uczestnikom agapy i następującej po 
niej uczty eucharystycznej. Do wykonania tych 
świętych czynności chrześcijanie pierwszych wie-
ków używali jednego ołtarza wykonanego z 
drewna.  W IV wieku budowano ołtarze kamienne 

czasem metalowe. Od VI wieku ołtarz przyjął 
kształt sarkofagu, zaczęto wznosić kopuły 
wsparte na czterech kolumnach. Potrydenckie do-
kumenty dają szereg szczegółowych przepisów 
dotyczących ołtarza. Rozróżnia się wtedy dwa ro-
dzaje: stały i przenośny. Ołtarz stały składał się z 
płyty górnej, czyli mensy, i podstawy czyli stipes. 
Ołtarz przenośny posiadał te same elementy ale 
różnił się materiałem z którego był wykonany. 
Obecnie rozróżniamy  podobnie dwa rodzaje ołta-
rzy: stały i przenośny. Stały, jest ten, który złą-
czony jest z posadzką i nie może być usunięty. W 
każdym kościele powinien być taki ołtarz, jasno i 
trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa, który jest 
żywym kamieniem. Z zasady ołtarz główny wi-
nien być stały i poświęcony. W innych miejscach 
przeznaczonych do świętych obrzędów może być 

umieszczony ołtarz przenośny. Mensa ołtarza sta-
łego winna być wykonana z jednego kamienia na-
turalnego. Za zgodą Konferencji Episkopatu 
można użyć innego trwałego, wartościowego ma-
teriału. Ołtarz tak wykonany winien być otaczany 
wielkim szacunkiem nie tylko przez kapłana spra-
wującego liturgię ale przez wszystkich wiernych. 
To na nim sprawuje się Przenajświętszą Ofiarę. 
Ołtarz jest znakiem samego Chrystusa. 
                                                                   Ks. Adam 

   MYŚL NA TYDZIEŃ  



 3 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Różaniec za zmarłych z wypomin-
kami codziennie o godz. 17.30. Wy-
pominki można składać w zakrystii 
i w biurze parafialnym. 

2. W najbliższym tygodniu w kalen-
darzu liturgicznym przeżywać bę-
dziemy wspomnienia: 

➢ w czwartek  Święto rocznicy 
poświęcenia Bazyliki Laterań-
skiej; 

➢ w piątek św. Leona Wielkiego; 
➢ w sobotę św. Marcina z Tours. 

         Jest to także Święto Niepodle-
głości. Msze Święte w naszym ko-
ściele o godz. 7:00; 8:00, 9:00, 18:00 i 
19:00. Msza Święta o godz. 18:00 bę-
dzie sprawowana za Ojczyznę przy 
oprawie muzycznej przygotowanej 
przez nasz chór parafialny „Stella 
Fatima”. Po Mszy świętej koncert 
pieśni patriotycznych.   

3. Spotkania w tym tygodniu: 

       Wspólnoty Ochotników Cier-
pienia w poniedziałek (6 XI) o godz. 
13.00 w sali parafialnej; 

       Wszystkich chętnych, pragną-
cych rozwijać swoje talenty mu-
zyczne w sobotę (11 XI) o godz. 
10.30 w salce młodzieżowej. 

4. Msze Święte w tym tygodniu: 

➢ W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Para-
fialnego Zespołu Caritas - w po-
niedziałek (6 XI) o godz. 18.00. 
Po Mszy św. spotkanie w sali pa-
rafialnej. 

➢ O wiarę nadzieję i miłość 
dla czcicieli Bożego Miłosierdzia - 
we piątek (10 XI) o godz. 19.00, a po 
niej półgodzinna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z Koronką 
do Bożego Miłosierdzia; 

➢ Dla chorych i ich rodzin – 
w sobotę (11 XI) wyjątkowo o 
godz. 9:00. Po Mszy św. spotkanie 
w sali parafialnej. 

➢ Wszystkich chętnych, pra-
gnących rozwijać swoje talenty 
muzyczne w sobotę o godz. 10.30 w 
salce młodzieżowej. 

5.        Zapraszamy na Adorację Naj-
świętszego Sakramentu z uwiel-
bieniem w poniedziałek (6 XI) na 
godz. 20:00 do kaplicy MBF. 

6.        W sobotę 11 listopada oprawę 
muzyczną podczas Mszy Św. o 
godz. 18.00 wykona nasz chór para-
fialny "Stella Fatima", po Mszy 
Św. koncert pieśni patriotycznych. 

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

8.          Naszych drogich zmarłych, 
Ks. Jerzego, budowniczych i do-
brodziejów naszego kościoła, śp.: 
Urszulę Białk-Kopczyńską (l. 86) z 
ul. Pomorskiej, Stanisława Woj-
nara (l. 95), Piotra Kliszkowiaka (l. 
63) z ul. Pomorskiej, których poże-
gnaliśmy w minionym tygodniu, 
zmarłych z naszych rodzin po-
lećmy teraz Bożemu miłosierdziu: 
wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie. 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 6 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Weronika Ochylska  
8.00 † Dziadkowie, chrzestni z obojga stron, zmarli sąsiedzi, znajomi, przyjaciele i dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 
2) † Tadeusz Prusiewicz w 3. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

19.00 
1) † Leokadia 
2) † Genowefa Przybylska w miesiąc po śmierci 

 WTOREK, 7 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 Dziękczynna za zdrowie Hanny w 1. urodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF  

8.00 
1) † Siostra Zofia i siostrzeniec Tadeusz 
2) †  Jan, Marianna (k), Stanisław, Jadwiga, ks. Jan i Krystyna Wysoccy  

18.00 † Anna Kozłowska 

19.00 
1) † Mieczysław Werdon w 10. rocznicę śmierci oraz Jadwiga w 1. rocznicę śmierci 
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Eweliny i Juranda 

 ŚRODA, 8 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Eugeniusz w 16. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Kaczorek  

8.00 
1) † Siostra Zofia i siostrzeniec Tadeusz 
2) † Ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie i chrzestni 

18.00 
1) † Kazimierz Gorczyński 
2) † Jerzy, Natalia Kamińscy oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

19.00 † Władysława (k) w 13. rocznicę śmierci, Franciszek Maleszewscy oraz Halina Myczkowska 

 CZWARTEK, 9 LISTOPADA 2017 R.  – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7.00 † Michał Warzyński w 29. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
8.00 † Mieczysław oraz zmarli z rodziny 

18.00 
1) † Stanisław w 18. rocznicę śmierci i Weronika 8. rocznicę śmierci Wolszczakowie oraz zmarli z rodziny 
2) † Lucyna i Czesław 

19.00 
1) † Elfryda Traczyk i rodzice z obojga stron 
2) † Jerzy Maryńczuk w miesiąc po śmierci 

 PIĄTEK, 10 LISTOPADA 2017 R.   

7.00 † Ewa i Janina 
8.00 † Jan Szczepański w 14. rocznicę śmierci 

18.00 
1) † Eugeniusz Nowakowski w 13. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) 

19.00 
1) † Alicja Dron-Grudzińska w 4. rocznicę śmierci oraz jej rodzice 
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

 SOBOTA, 11 LISTOPADA 2017 R. – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  

7.00 † Edward, Anna, Barbara 

8.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Doroty z okazji 
urodzin 

9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Joanny z okazji 20. urodzin  

18.00 
1) † Bronisława (k) Meller w 2. rocznicę śmierci 
2) † Rodzice: Leon, Agnieszka, brat Kazimierz i dziadkowie 

19.00 † Danuta Karaban w 6. rocznicę śmierci 

 XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 LISTOPADA 2017 R.  

6.30 † Rodzice: Aniela i Bolesław, brat Henryk i Sylwester oraz zmarli z rodziny Różyńkich 

8.00 
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji, 
kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i 
zakonne 

9.30 
1) † Monika, Józef, Zenobia i zmarli z rodziny 
2) † Siostra Zofia i siostrzeniec Tadeusz 

11.00 † Roman Markiewicz w 16. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Rodzice: Władysława (k) i Piotr 

14.00 † Kazimierz, Piotr, Józefa (k) oraz zmarli z rodziny Oksińskich 
18.00 † Melania (k), Weronika, Halina, Stefan 

19.30 † Rodzice: Janina i Konstanty Łąccy oraz Jnga i Ryszard Kozłowscy 
 


