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ZE SŁOWA BOŻEGO XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30 

      Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pe-
wien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał 
swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu 
dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 
każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je 
w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który 
dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten 
zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy 
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym 
czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać 
się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 
pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talen-
tów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry 
i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! 
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa ta-
lenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty,  

oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Do-
brze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rze-
czach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do 
radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał 
jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest czło-
wiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i 
zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po-
szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i 
gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posia-
łem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś 
więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po po-
wrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który 
ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, bę-
dzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuży-
tecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów.           Mt 25,14-30 

KOMENTARZ 

     Bardzo często wydaje mi się, że wielu chrze-
ścijan nie wierzy w to, że mogą współpracować 
z Bożą łaską, że mogą aktywnie współdziałać z 
Tym, od którego otrzymali swoje życie – że nie 
są tylko biernymi odbiorcami dóbr ducho-
wych. Być może jest to pokłosiem pytania, z 
którym chrześcijaństwo mierzy się od samego 
początku: dlaczego Bóg stał się człowiekiem?  
      Z Wcielenia Chrystusa najpierw wynika to, 
że natura ludzka pozwala człowiekowi współ-
pracować z łaską. Drugą konsekwencją jest to, 
że człowiek nie istnieje sam dla siebie: łaski, ta-
lenty, zdolności – całe dobro jego istnienia – 
dane mu nie tylko dla własnego uświęcenia, ale 
dla dobra całej wspólnoty ludzkiej. Sługa, 
który nie puszcza w obrót powierzonych mu  

talentów (dosł. nie działa nimi), nie może prze-
kazać swojemu panu żadnego zysku – oddaje 
jedynie to, co dostał. Jest on obrazem wielu 
chrześcijan, którzy swoją wiarę traktują jako 
sprawę prywatną: zyskam coś dla siebie, osią-
gnę zbawienie, będę szczęśliwy…  
      Słudzy, którzy obracają powierzonymi ich 
dobrami, inwestując, czyli wydając pieniądze, 
pozwalają skorzystać z tych dóbr także innym 
i – ostatecznie – zyskują na tym jeszcze więcej. 
Talenty z dzisiejszej Ewangelii to symbol 
wiary, którą prawdziwie można przeżywać je-
dynie jako współpracę z łaską, co przynosi 
konkretne owoce (uczynki), i jedynie we 
wspólnocie.  
                                      Ks. Mateusz Tarczyński 
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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 nazywa się grzech, który odpowiada za ukrycie swojego talentu w ziemi? 

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

„Przestrzeń celebracji pozamszalnej - Miejsce sprawowania sakramentu pokuty”. 

    W każdym kościele katolickim znajduje się spe-
cjalne miejsce dla sprawowania sakramentu pokuty. 
Jednakże warunki zewnętrzne zmieniły się w ciągu 
wieków. W starożytności chrześcijańskim miejscem 
pokuty był budynek kościelny, gdzie dokonywał się 
obrzęd przyjęcia przez biskupa pokutników. Po wy-
znaniu grzechów biskup odmawiał modlitwę nad 
pokutnikami. Wszystko to dokonywało się w prze-
strzeni kościelnej. Wyznanie grzechów w kościele 
pierwotnym miało dwojaką formę: a) spowiedź pu-
bliczna - stosowana sporadycznie, b) indywidualne 
wyznanie grzechów biskupowi lub prezbiterowi. 
Pierwotnym miejscem indywidualnego wyznania 
grzechów była katedra biskupa (sedilia) umiesz-
czona w prezbiterium. Niekiedy do spowiadania 
służyły stalle. Razem z wprowadzeniem przez IV 
Sobór Laterański obowiązku spowiedzi corocznej, 
problem usytuowania miejsca sakramentu pokuty 
należało rozstrzygnąć. Kolejne wieki przynosiły 
nowe rozwiązania. Średniowieczny konfesjonał był 
zwyczajnym krzesłem z oparciem tylnym i bocz-
nym. Stopniowo, aby zachować dyskrecję dla peni-
tenta, ustawiano osobne siedzenia w poza prezbite-
rium, w osobnej kaplicy, specjalnej niszy lub nawie 
kościoła a nawet przy głównym wejściu do kościoła. 
Konfesjonał w dzisiejszym kształcie istnieje od XVI 
w. W myśl przepisów średniowiecznych właściwym 
miejscem sprawowania liturgii pokuty była tylko  

Świątynia.  Z czasem złagodzono ten przepis i do-
puszczono w szczególnych przypadkach spowiedź 
poza kościołem.  
    W ciągu wieków konfesjonały wytworzyły swoje 
style, jednak ostatecznie to barok określił ich formę, 
która przetrwała do czasów dzisiejszych. Symbolika 
i znaczenie miejsca, w którym odbywała się spo-
wiedź, odgrywała duże znaczenie juz w wiekach 
średnich. Miały dopomóc spowiednikowi i peniten-
towi w owocnym przeżyciu tego sakramentu. Este-
tyka wystroju, malowidła, rzeźby miały wytworzyć 
dostojną i godną atmosferę, nastrajającą do pokuty i 
nawrócenia.  
    Wśród tematów ikonograficznych, pojawiających 
się w miejscu sprawowania sakramentu pokuty, na-
leży wymienić motyw Sądu Ostatecznego, chusty 
Weroniki, Męża Boleści i inne tematy pasyjne. Malo-
widła te zdobiły nastawy ołtarzowe, predelle, we-
lony postne lub ściany prezbiterium. Widok konfe-
sjonału kojarzyć się ma w wyznaniem grzechu i roz-
grzeszeniem. Konfesjonał to przede wszystkim znak 
miłosierdzia Bożego i przebaczenia, to znak obecno-
ści Chrystusa, który przebacza grzechu swojemu lu-
dowi. Ustawienie zaś konfesjonału, niegdyś blisko 
ołtarza, a dziś w widocznym miejscu świątyni, pod-
kreśla związek sakramentu pokuty z Eucharystią. 
Sakrament ten bowiem zmierza i prowadzi bezpo-
średnio do Eucharystii.                              Ks. Adam 

    MYŚL NA TYDZIEŃ  
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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 piątek (24 XI) zapraszamy na 

Mszę świętą o godz. 18.00 w 12. 

rocznicę śmierci ks. Jerzego Kühn-

bauma. 

3. Zapraszamy na nowy cykl katechez 

o moralności chrześcijańskiej w 

najbliższy wtorek (21 XI) o godz. 

19.30 do sali parafialnej. Temat spo-

tkania: „Wiara a religijność, czyli o 

niewierzących katolikach”. Konfe-

rencję poprowadzi ks. Andrzej. 

4. Grupę parafialną Semper Fidelis 

zapraszamy na spotkanie w czwar-

tek o godz. 19.30 do salki mini-

stranckiej. 

5. W najbliższym tygodniu w kalen-

darzu liturgicznym przeżywać bę-

dziemy wspomnienia: 

➢ w poniedziałek św. Rafała Ka-

linowskiego; 

➢ we wtorek Ofiarowania NMP; 

➢ w środę św. Cecylii, patronki 

muzyki kościelnej; 

➢ w piątek św. Andrzeja Dung-

Lac i Towarzyszy 

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość 

Chrystusa Króla. Jest to ostatnia 

niedziela roku liturgicznego w Ko-

ściele powszechnym. A także w na-

szej diecezji dzień modlitwy za  

GSD. Pamiętajmy w naszych modli-

twach o wszystkich klerykach, 

zwłaszcza kl. Marcinie, który pocho-

dzi z naszej parafii. 

7. Klub Seniora zaprasza wszystkich 

na Bal Andrzejkowy, który odbę-

dzie się w sobotę (25 XI) o godz. 

19.00 w sali parafialnej. Koszt 10 zł. 

Prosimy o zapisywanie się na listę 

w zakrystii.  

8. Dzisiaj rusza sprzedaż ręcznie ro-

bionych kart bożonarodzeniowych. 

Uzyskane fundusze ze sprzedaży za-

silą Caritas w wigilijnym dziele po-

mocy naszym parafianom.  

9. Dziękujemy za ofiary złożone w 

zeszłym tygodniu na tacę inwesty-

cyjną. Zebraliśmy 10 420 zł. 

10. Ofiary złożone na tacę w przyszłą 

niedzielę będą przeznaczone na 

utrzymanie Gdańskiego Seminarium 

Duchownego. 

11. Po Mszy świętej do nabycia jest 

prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, 

„Niedziela” oraz biuletyn parafialny 

„Ave Maria”. 

12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Je-

rzego, budowniczych i dobrodziejów 

naszego kościoła, zmarłych z naszych 

rodzin polećmy teraz Bożemu miłosier-

dziu: wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 PONIEDZIAŁEK, 20 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 † Eugenia Warzyńska w 10. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Henryk Suchecki w miesiąc po śmierci 
18.00 † Rodzice i siostra z rodziny Freiberg [czyt. Frajberg] 

19.00 † Jerzy Wilczewski w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 WTOREK, 21 LISTOPADA 2017 R.  

7.00 Dziękczynna za otrzymanie dyplomu magisterskiego z prośbą o Boże bł. dla Jakuba 

8.00 † Jerzy Sobociński w 17. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron 
18.00 † Stanisław w 32. rocznicę śmierci oraz Kazimiera (k) 

19.00 † Teresa Sobieszek, Kazimierz, Jan, Czesław 

 ŚRODA, 22 LISTOPADA 2017 R. – ŚW. CECYLII 

7.00 † Jadwiga Pawlak, jej mąż i syn Michał 

8.00 † Waldemar Cynk w miesiąc po śmierci 

18.00 Za żywych i zmarłych członków chóru parafialnego 

19.00 † Mąż Stanisław i jego rodzice  

 CZWARTEK, 23 LISTOPADA 2017 R. – ŚW. KLEMENSA I 

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska)  

8.00 † Katarzyna, Janina 

18.00 † Jan w 22. rocznicę śmierci 

19.00 † Magdalena w 8. rocznicę śmierci, bracia, rodzice 

 PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017 R.  – ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWARZYSZY 

7.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Emilian, Gwidon, Czesław, Stanisław, Janina, Ginter 

18.00 
1)†  Ks. Jerzy Kühnbaum w 12. rocznicę śmierci 
2) † Zmarli z rodziny Landeckich, Pollun i Boskowskich  

19.00 
1) † Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2) † Jerzy Klefas w 1. rocznicę śmierci oraz rodzice: Franciszek, Weronika, Janina, 
Jadwiga, Jan oraz Bronisława (k) 

 SOBOTA, 25 LISTOPADA 2017 R. – ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ   

7.00 O pomyślność w pracy, zdrowie i opiekę MB Nieustającej Pomocy 

8.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1)†  Zmarli z rodziny katyńskiej: Maria, Nadzieja, Barbara, Urszula, Irena 
2) † Siostra Małgorzata w 5. rocznicę śmierci oraz zmarli rodzice 

19.00  

 XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 LISTOPADA 2017 R.  – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

6.30 † Natalia, Tadeusz, Stanisław Zalewscy 

8.00 † Teodora Sychowska (Msza święta gregoriańska) 

9.30 
1)†  Wojciech w 1. rocznicę śmierci oraz Danuta w 30. rocznicę śmierci 
2) † Siostra Zofia i siostrzeniec Tadeusz 

11.00 † Alfons, Klara, Joanna 

12.30 
1) Za parafię  
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla Marzeny i 
Zbigniewa 

14.00 † Henryk Cabaj 

18.00 † Leon Kilian w 11. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MBF dla Adriana z okazji 
18. urodzin 

 


