
  

  
  
  
  

  

 

 

Te dary, ta odpowiedzialność właśnie stanowią o pełni 

życia, są miarą królestwa Bożego. Usłyszane Słowo Boże 

udziela nam lekcji mądrości, pragnąc odpowiedzieć na 

pytanie: jak mam przeżyć ten czas. Dialog pomiędzy 

trzecim sługą a panem jest kluczem do odgadnięcia 

znaczenia całej przypowieści. Sługa ani myśli ponosić jakieś ryzyko, rozwijać 

jakąś inicjatywę, być aktywnym. Schował bezpiecznie to, co zostało mu 

powierzone, i czuje się usprawiedliwiony, bo odda tyle, ile otrzymał. Strach 

przed zdaniem sprawy z otrzymanego daru sparaliżował go, zabił w nim 

wszelką inicjatywę, fantazję i aktywność. Schował się jak żółw w skorupie i 

ani myśli się wychylać. Zabrakło mu maksymalizmu dla królestwa. Życie i 

wszystko, co je stanowi, jest od początku darem, talentem. Dar zaś oznacza 

zaufanie, miłość do obdarowywanego. Gdy jednak zabraknie spojrzenia na 

Boga, nie będziemy w stanie uwolnić się od kompleksów, poczucia 

nienawiści, frustracji, gwałtownych reakcji. Gdy zniknie perspektywa daru, 

pozostaniemy na placu boju z niepokojącym nas pytaniem: Jestem lepszy 

czy gorszy od innych? I dopóki będziemy stawiać takie pytania, dopóty 

znajdować będziemy kogoś „gorszego”, aby go poniżyć, albo kogoś „lepszego”, 

aby go znienawidzić. Dlatego też uczeń Jezusa musi żyć miłością, która jest 

źródłem odwagi, hojności, wolności i nowych, twórczych inicjatyw. 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pomnażać talenty 

Rafał Blechacz to jeden z najlepszych pianistów świata. Od wygrania 

w 2005 r. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina jego 

kariera artystyczna stała się pasmem wyjątkowych sukcesów. Występuje w 

najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych, jest 

zapraszany na najlepsze festiwale muzyczne. Jego koncerty bardzo często 

kończą się owacją na stojąco. A po nich ustawiają się gigantyczne kolejki 

miłośników muzyki, którzy czekają nawet dwie godziny, aby zdobyć jego 

autograf. W 2014 r. otrzymał nagrodę Gilmore, uznawaną za pianistycznego 

Nobla. Ma 32 lata i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich 

artystów na świecie. Słynie z pracowitości i wykorzystywania czasu do 

maksimum. Zapytany, ile czasu poświęca na ćwiczenie grę na fortepianie, 

odpowiada, że każdego dnia średnio około 6 godzin. Artysta ma głęboką 

świadomość, że Pan Bóg jest najważniejszą płaszczyzną jego życia. 

Tylko trwanie w łączności z Jezusem daje obfite owoce pomnażania talentów. 

W czasach Jezusa „talent” był jednostką wagi odpowiadającą mniej więcej 

trzydziestu kilogramom złota lub srebra. Współcześnie to słowo nabrało 

innego znaczenia – jest rozumiane jako „wybitne uzdolnienie specjalne do 

poczynań twórczych lub odtwórczych” (W. Kopaliński, Słownik mitów i 

tradycji kultury, 1165). Znawcy przedmiotu są zgodni, że Jezus nie mówi o 

talentach tzw. naturalnych, ludzkich, ale o darach szczególnych. Chodzi więc 

nie o to, co jest specyficzne człowiekowi, ale to, co jest właściwe Jezusowi, a 

co dotyczy „nowego” człowieka i co możemy nazywać darami Ducha Świętego. 

Te zaś są po prostu zadaniami powierzonymi człowiekowi. 

     /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przez cały miesiąc listopad zapraszamy o godz. 17.30 na 

nabożeństwo wypominkowe, w którym polecamy Panu Bogu 

zmarłych wypisanych, na kartach wypominkowych, a 

następnie o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. zbiorowa za 

zmarłych. 

2. Informujemy, że przez miesiąc listopad istnieje możliwość 

uzyskania odpustu zupełnego dla dusz w czyśćcu 

cierpiących. Odpust ten uzyskujemy za pobożne nawiedzenie 

cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz 

spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski 

uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 

przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach 

wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

3. W następną niedzielę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich 

dobrodziejów parafii na Mszę św., która zostanie doprawiona 

w ich intencji z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski. 

4. W każdą środę zapraszamy na nowennę ku czci Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

5. Informujemy także, że od dzisiejszej niedzieli będzie 

możliwość oglądania Mszy św. on-line z naszej katedry o 

godz. 11.00 na stronie internetowej naszej parafii. 

 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

 

† Dariusz Dittmann, l. 53; 

 

 Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

16.11. – Poniedziałek –  

7.00 † Rodzice: Jadwiga i Mieczysław Tarajkowicz 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(16) 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(16) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(16) 

18.00 † ks. Jarosław Żuchowski 4 rocznica śmierci 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

17.11. – Wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej, wspomnienie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(17) 

7.00 † Jadwiga Sawicka 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Piotr Guziński 10 rocznica śmierci, zmarli z rodzice: Bernadeta i Edward Guzińscy 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(17) 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(17) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.11. – Środa – bł. Karoliny Kózkówny, wspomnienie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(18) 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(18) 

18.00 † Bronisław Brzycki 10 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(18) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

19.11. – Czwartek  

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(19) 

7.00 † Regina Pietrzak 30 dzień po pogrzebie  

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(19) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(19) 

18.00 † Zofia Kopycińska 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

20.11. Piątek 

7.00 O Boże błogosławieństwo i ulgę e cierpieniu dla Tomasza i Agnieszki rodziców zmarłego 
Marcina 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(20) 

7.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(20) 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(20) 

18.00 † Tomasz Kowalewski 14 rocznica śmierci i zmarli dziadkowie: Jan i Sabina 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

21.11. – Sobota 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(21) 

7.00 † Teresa Krystyna Kosewska 1 rocznica śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(21) 

18.00 † Anna, Ludwik i Dominik 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(21) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

22.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dobrodziejów parafii 

7.30 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(22) 

9.30 † Edmund Kopyciński 

9.30 † Helena Gimza 

11.00 † Irena Dębska w 99 rocznicę ziemskich urodzin – intencja od Krystyny i Danuty z 
rodzinami z Włocławka i Rybnika 

12.30 † Jerzy Zgubiński 4 rocznica śmierci 

12.30 †Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(22) 

12.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(22) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zamrłych 


