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ZE SŁOWA BOŻEGO XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 4,13-18; Mt 24,42a.44; Mt 25,1-13 

      Królestwo niebieskie podobne będzie do 
dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy 
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z 
nich było nierozsądnych, a pięć roztrop-
nych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie 
wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z 
lampami zabrały również oliwę w naczy-
niach. Gdy się pan młody opóźniał, zmo-
rzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o pół-
nocy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały 
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.  

A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użycz-
cie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. 
Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i 
wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzeda-
jących i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nad-
szedł pan młody. Te, które były gotowe, we-
szły z nim na ucztę weselną, i drzwi za-
mknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe 
panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! 
Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie 
znacie dnia ani godziny.           Mt 25,1-13 

KOMENTARZ 

     Dziś Słowo Boże poucza nas, że czło-
wiek roztropny to taki, który potrafi prze-
widzieć, że w jego życiu może kiedyś na-
stać jakaś trudna chwila, w której będzie 
mu czegoś brakować, a jego siły prędzej 
czy później osłabną.  Natomiast człowiek 
nieroztropny jest przekonany, że 
wszystko zawsze będzie szło jak po maśle, 
prosto i na dodatek przyjemnie. Nikt nie 
powinien mieć złudzeń, że w życiu każ-
dego z nas prędzej czy później przycho-
dzą chwile trudne, na które trzeba być 
przygotowanym. Jezus uprzedza nas, iż 
nie znamy dnia ani godziny kiedy to na-
stąpi. Jednak, aby dobrze przygotować się  
na ten moment trzeba być roztropnym jak 
owe panny z ewangelii, czyli mieć w po-
siadaniu przygotowaną oliwę. Inaczej 
mówiąc, być zawsze czujnym i gotowym. 

Czuwanie, do którego wzywa nas Jezus 
polega na tym, by mieć kontrolę nad wła-
snymi pokusami i uprzedzać je wyznając 
Bogu, albo unikać miejsc i osób, czy sytu-
acji, w których na pewno nie potrafiliby-
śmy się oprzeć grzechom. W życiu często 
potrafimy przesadnie czuwać nad 
wszystkim tylko nie nad sobą. Zawsze 
musimy wszystko wiedzieć co się dzieje 
wokół nas tylko nie w nas. Prawdziwe 
czuwanie to efekt ciągłej kontroli nad 
sobą, obserwowania wszystkich zacho-
wań, gestów, wypowiedzi, uczuć i we-
wnętrznych myśli serca. Nie wiemy kiedy 
i w jakiej postaci przyjdzie do nas Chry-
stus, ale wiemy, że taki moment kiedyś na 
pewno nastąpi. Oby nam wówczas nie za-
brakło oliwy, a lampa łaski uświęcającej 
była zapalona jak pochodnia. 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: Była przy Bogu, gdy stwarzał świat. Kto? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Przestrzeń celebracji pozamszalnej - Miejsce udzielania sakramentu chrztu św.” 

        Chrzest jest bramą do życia i Królestwa Bożego, 
pierwszym sakramentem ustanowionym przez 
Chrystusa dla wszystkich ludzi aby mogli dojść do 
życia wiecznego. Chrzest jest przede wszystkich sa-
kramentem wiary. Sakramentu chrztu św. udzielano 
od wieków najczęściej bez obecności wiernych, a na-
wet bez udziału rodziców dziecka, w obecności 
tylko samych chrzestnych. W czasach apostolskich 
nie było określone miejsce udzielania tego sakra-
mentu. Zazwyczaj chrzczono w naturalnych zbior-
nikach wodnych.  
       W miarę organizowania przygotowania do 
chrztu zaczęto udzielać go w specjalnych budyn-
kach zwanych baptysteriami. Były to niewielkie ro-
tundy usytuowane obok kościoła, lub specjalne ka-
plice wewnątrz świątyni z wbudowanym w po-
sadzkę basenem chrzcielnym zwanym piscina. Na 
początku chrześcijaństwa prawo posiadania bapty-
sterium przysługiwało tylko katedrom. W miarę 
rozszerzania się chrześcijaństwa, prawo udzielania 
chrztu a w konsekwencji posiadania chrzcielnicy, 
zyskiwały kościoły parafialne. Upowszechnienie sa-
kramentu chrztu dzieci w IV wieku, przyczyniło się 
do zmiany zewnętrznych form chrzcielnicy. Nie 
były już potrzebne duże zbiorniki na wodę, zastą-
piono je malowniczymi naczyniami stojącymi na po-
sadzce kościoła. Początkowo były one stosunkowo 
duże i pozwalały na zanurzenie dziecka. Z biegiem  

lat odchodziło się od zanurzania dzieci a coraz czę-
ściej następowało polanie głowy wodą.  Chrzcielnice 
zaczęły przybierać np. kształt kolumn zdobionych 
scenami ewangelicznymi, wykonane z kamienia lub 
brązu. Względy higieniczne podyktowały zaopa-
trzenie chrzcielnicy w odpowiednie wieko i za-
mknięcie.   
         Od XIV spotyka się chrzcielnie podzielone na 
dwie części. W jednej przechowywano wodę 
chrzcielną, druga służyła do odprowadzenia wody 
już wykorzystanej przy udzielaniu sakramentu 
chrztu. Baptysteria, chrzcielnice posiadają swoją bo-
gatą symbolikę. Najczęściej miały kształt oktago-
nalny, wskazując na zmartwychwstanie i życie. 
Symbolika oktogenu opiera się na licznie 8 oznacza-
jącej doskonałość, wieczność, przemianę i  odrodze-
nie. Liczbę tę łączono zwykle z Nowym Testamen-
tem, w odróżnieniu do liczby 7, przypisywanej Sta-
remu Przymierzu. O doborze miejsca na chrzcielnicę 
decydowała często biblijna symbolika chrztu, jako 
światła usuwającego ciemności grzechu. Chrzciel-
nicę umieszcza się na ogół w oddzielnej kaplicy (ka-
plicy chrzcielnej), dowolnej części kościoła, na wi-
doku wiernych lub w pobliżu głównego wejścia do 
świątyni. Takie usytuowanie ukazywało chrzest, 
jako sakrament oczyszczający z niewoli grzechu, 
przybliżający człowieka do Boga oraz wprowadza-
jący go do Kościoła.                                    Ks. Adam 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.      W poniedziałek (13 XI) zapraszamy 

na Nabożeństwo Fatimskie, które po-

prowadzi ks. dr Krzysztof Kinowski – 

rektor GSD, kapłan, który pochodzi z 

Żabianki z parafii Chrystusa Odkupi-

ciela. O 18.00 Msza Święta, a po niej 

różaniec z rozważaniami. Od 8.30 do 

17.30 adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w kaplicy MBF. 

2.      Różaniec za zmarłych z wypomin-

kami codziennie o godz. 17.30. Wypo-

minki można składać w zakrystii i w 

biurze parafialnym. 

3.      W najbliższym tygodniu w kalen-

darzu liturgicznym przeżywać bę-

dziemy wspomnienia: 

➢ w poniedziałek św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 

pierwszych męczenników Polski;  

➢ w sobotę bł. Karoliny Kózkówny; 

4.     Msza Święta zbiorowa za zmarłych 

w środę (15 XI) o godz. 18.00. Intencje 

można składać w zakrystii. 

5.     W sobotę (18 XI) zapraszamy na 

Mszę świętą o godz. 19:00 z modlitwą 

o uzdrowienie na duszy i na ciele 

przygotowaną przez wspólnotę Mara-

naTha i Odnowę w Duchu Św. 

6.     Chłopców, którzy chcieliby zostać 

ministrantami zapraszamy na spotka-

nie w sobotę (18 XI) na godz. 11:00 do 

zakrystii. 

7.    Klub Seniora zaprasza wszystkich 

na Bal Andrzejkowy, który odbędzie 

się 25 XI o godz. 19.00 w sali parafial-

nej. Koszt 10 zł. Prosimy o zapisywa-

nie się na listę w zakrystii. 

8.       Zapraszamy na wspólne wyjście 

do kina na film „Dwie Korony” w 

piątek, 17 XI o godz. 16:00. Koszt bi-

letu 16 zł. Zapisy w zakrystii. 

9.       W zeszłym tygodniu w kaplicy 

MBF gabloty zostały wypełnione ko-

lejnymi wotami wdzięczności za ła-

ski otrzymane przez wstawiennictwo 

MBF. Można nadal je składać w za-

krystii po Mszach Świętych. 

10.       W następną niedzielę (19 XI) roz-

pocznie się sprzedaż ręcznie robio-

nych kartek na święta Bożego Naro-

dzenia. 

11.      Dziękujemy za ofiary złożone dzi-

siaj na tacę, które zostaną przezna-

czone na cele inwestycyjne. 

12.      Dzisiaj z racji obchodów Dnia 

Solidarności z Kościołem Prześlado-

wanym po Mszach Świętych bę-

dziemy zbierali ofiary do puszek na 

Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie”. Gorąco za-

chęcamy do wsparcia naszych barci 

chrześcijan z Bliskiego Wschodu. 

13.      Po Mszy świętej do nabycia jest 

prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, 

„Niedziela” oraz biuletyn parafialny 

„Ave Maria” za dowolną ofiarę. 

14.      Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-

rzego, budowniczych i dobrodzie-

jów naszego kościoła, śp.: Jadwigę 

Antczak (l. 71) z ul. Pomorskiej, Ja-

nusza Lewandowskiego (l. 69) z ul. 

Pomorska, których pożegnaliśmy w 

minionym tygodniu, zmarłych z na-

szych rodzin polećmy teraz Bożemu 

miłosierdziu: wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 13 LISTOPADA 2017 R.  –DZIEŃ FATIMSKI 

7.00 
1) † Rodzice: Jan, Julia, Władysława (k) i Stanisław oraz Antoni 
2) † Anna Pawłowska w miesiąc po śmierci 

8.00 † Siostra Zofia i siostrzeniec Tadeusz 

18.00 

1) † Jan w 37. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) † Ludwika (k) i Jan 
3) † Alicja Grzymowicz w 2. rocznicę śmierci z podziękowaniem za dar jej życia oraz z prośbą 
o radość nieba 

 WTOREK, 14 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Mirosława Lewandowska w 4 miesiące po śmierci 
8.00 † Stanisław Borkowski oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Rodzice: Maria w 11. rocznicę śmierci, Stanisław oraz Jan i Franciszek 

19.00 
1) †  Rodzice: Małgorzata i Eugeniusz 
2) † Bernadeta, Józef, Czesława (k), Jan 

 ŚRODA, 15 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Gertruda oraz Ryszard 

8.00 
† Piotr, Józefa (k), Regina, Jadwiga, Zofia, Wiktor, Kazimierz, Aleksander, Zygmunt, oraz 
zmarli z rodziny Zalewskich  

18.00 † Msza Święta zbiorowa za zamrłych 

19.00 † Rodzice, teściowie, zmarli z rodziny z obojga stron 

 CZWARTEK, 16 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Rodzice, rodzeństwo, rodzina 

8.00 † Urszula 

18.00 † Brygida Kozłowska 

19.00 † Jan Mechliński w 30. rocznicę śmierci, Helena, rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

 PIĄTEK, 17 LISTOPADA 2017 R.  – ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Janiny w 80. 
Urodziny oraz dla całej rodziny 

8.00 † Rodzice, siostry, Bożena, Edward 

18.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla XI Róży Różańcowej pw. 
św. Elżbiety Węgierskiej  
2) † Elżbieta w dniu imienin oraz Czesława (k) w dniu urodzin 

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Haliny i Tadeusza 

 SOBOTA, 18 LISTOPADA 2017 R. – ŚW. KAROLINY KÓZKÓWNY  

7.00 † Helena, Witalis oraz zmarli z rodziny Jabłońskich  

8.00 
† Bartłomiej, Sabina, Teresa, Krystyna, Krzysztof, Tadeusz, Jan, Stefan oraz zmarli z rodziny 
Jasko 

18.00 † Helena i Władysław 

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Michalinki w 1. urodziny  

 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 LISTOPADA 2017 R.  

6.30 † Rodzice: Marianna, Tadeusz, dziadkowie i rodzice chrzestni  

8.00 Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy narodu polskiego i całego świata 

9.30 
1) † Helena, Józef Łopińscy, Zofia i Zdzisław Nowiccy oraz Anna Dec 
2) Za parafię 

11.00 
† Stanisława (k) w 19. rocznicę śmierci, rodzeństwo, rodzice, oraz zmarli z rodziny 
Malewiczów 

12.30 
1) † Janina Leszczyńska w 8. rocznicę śmierci 
2) † Rodzice: Helena i Witold Szematowicz 

14.00 † Maks, Klara, Elżbieta oraz zmarli z rodziny Kaszubowskich 
18.00 † Józef, Mirosław, rodzice 

19.30  
 


