
Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugie-
mu 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, po-
szedł 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 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny  
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przy-
szedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa ta-
lenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 
pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 
Bojąc się więc, poszedłem 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 ban-
kierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie 
mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności!  

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  
(Mt 25,14-30)  

Słowo Boże na niedzielę 

 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (20.11.2017)  18.00  +  Urszula Koślacz w 1. r. śm.  
………………………………….. 

Wtorek (21.11.2017) 18.00  +  Tadeusz Pieńczewski w 15. r. śm. 
 

…………………………………..   

Środa (22.11.2017)     18.00     dziękczynno-błagalna dla Barbary w 70. r. ur. i rodziny  
 

………………………………….. 

Czwartek (23.11.2017)  18.00 +  ks. Kazimierz Wrzeszcz w 30. r. śm.;  

               zm. z rodz. Wrzeszczów i Grabowskich 

 
………………………………….. 

Piątek (24.11.2017)   18.00      w intencji rodzin naszej parafii  
         (int. Kręgu Kościoła Domowego)  
………………………………….. 

Sobota (25.11.2017)   18.00 +  Katarzyna, Genowefa;  
          zm. z rodz. Dadejów i Pastewskich  
………………………………….. 

Niedziela (26.11.2017)    8.00    + Edmund Piękoś  

 

      9.30  + Helena, Alojzy Matuszak  

  

    11.00  + Konrad, Leokadia Holc; Antoni, Maria Goralewscy,  
         Sławomir, Eugeniusz; zm. z rodz.  

     

 

 

Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika  

i Jana Chrzciciela  w Ostromecku  

ul. Parkowa 2 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

tel. 881064644 

www.ostromecko.parafia.info.pl 
Skład redakcji: ks. Piotr Sacha, Janina Ściagow, Aleksandra Ściagow, Danuta Buś, Hanna Piekut, Danuta Węgierska,   

Katarzyna Lewandowska, Agata Lewandowska, Jakub Łukowski  

 
Zapraszamy drogich Parafian do współpracy przy redagowaniu naszego biuletynu. 

 
Informujemy, że nasz biuletyn jest dostępny w  formacie PDF na stronie internetowej parafii  

w zakładce Życie wspólnoty. 

Ewangelia wg św. Mateusza 

Rok 1, numer 1 Str. 4 

Parafia pw. Świętych  Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku  

Nr  LXXXI (81), 19 listopada 2017 r. 

N
r 

LX
X

X
I (

8
1

),
 1

9
 li

st
o

p
ad

a 
20

17
 r

. 

Chwila refleksji 

Po przejściu ziemskiej pielgrzymki Bóg będzie nas sądził z wykorzystania darów. On oczekuje 
od nas twórczego podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to zdolności, szanse 
i miejsca, w które są dla nas sposobnością do czynienia dobro. Nie jest zły ten, kto ma mało, 
ale ten, kto niczym się nie dzieli. Nasze obdarowanie jest zawsze wyjątkowe, jedyne, właściwe 
danemu człowiekowi. Oznacza to, że w ewangelicznej logice nie ma miejsca na porównywanie 
się i rywalizację.  
Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” listopad 2008, s. 72, za http://mateusz.pl/czytania/2017 



Na drodze ku świętości  
Rok 1, numer Str. 3 Rok 1, numer 1 Str. 2 Nr LXXXI (81),  19 listopada 2017 r. Nr LXXX I(81), 19 listopada 2017 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinow-
skiego, we wtorek Ofiarowanie NMP, w środę wspomnienie św. Cecylii i w 
piątek śś Andrzeja Dung-Lac i tow. męczenników. 

 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z Mszą św. o 
godz. 18.00. Spotkanie Wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki wyjątkowo w 
czwartek po Mszy św. 

 W przyszłą niedzielę Chrystusa Króla - ostatnią niedzielę roku liturgicznego - 
na wszystkich Mszach Świętych odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezu-
sa Chrystusa za Króla i Pana. 

Spotkania z kulturą  
Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

Polecamy Państwu  koncert Mieczysława Szcześniaka Nierówni,  który odbędzie się 22 
listopada o godzinie 19.00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przy ul. Szwalbego 6.  
W programie utwory oparte na tekstach 
księdza Jana Twardowskiego. Wokaliście 
towarzyszyć będą bydgoscy kameraliści 
oraz międzynarodowe grono znakomi-
tych muzyków. 
Wykonawcy: 
Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis  
Mietek Szcześniak wokal 
Paulinho Garcia gitara 
Krzysztof Herdzin fortepian, akordeon 
Marcin Pospieszalski bas 
Luis Ribeiro perkusjonalia I 

 Święty Jan Paweł II o dziewiątym przykazaniu Dekalogu 
 

Idąc za przykazaniami Dekalogu, które wytyczają program mojego 
pielgrzymowania tym razem, należy tutaj przywołać na pamięć przykazanie 
dziewiąte: "Nie pożądaj żony bliźniego twego". Nie tylko "nie cudzołóż", ale też 
"nie pożądaj". Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w 
tobie jako "zarzewie grzechu". Nie daj się opanować "człowiekowi 
cielesnemu" (por. 1 Kor 3,3). "Jeżeli będziecie żyli wedle ciała - pisze Apostoł - 
czeka was śmierć" (Rz 8,13). Ciało samo nie ma innej perspektywy - tylko duch ją 
ma. "Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie 
żyli" (Rz 8,13). A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, 
która jest z Ducha Świętego. A zatem - podjąć to, co każdy z nas ma w sobie  
z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania  
i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy 
się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to 
cywilizacja - czy raczej antycywilizacja? Kultura - czy raczej antykultura? Tu trzeba 
wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka 
bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko "zużywa" jego człowieczeństwo. (…)  
U początku jest Bóg - jest Ojciec, który stwarzając człowieka na swój obraz  
i podobieństwo, czyni go wrażliwym na działanie Ducha: Ducha Prawdy, Dobra  
i Piękna. To są przecież te odwieczne wymiary wszelkiej kultury i każdej z ludzkich 
kultur. Także i naszej, polskiej - tej, która stanowi o nas poprzez stulecia naszych 
dziejów.                                        (Włocławek, 7.06.1991 r.)  

Z życia parafii 
 

 Wspólnota ks. Jerzego Popiełuszki 

W tym tygodniu spotkanie Wspólnoty Księdza Jerze-
go Popiełuszki odbędzie się wyjątkowo w czwartek,  
23 listopada. Będziemy gościć u nas Wspólnotę 
„Emmanuel” z parafii Świętego Jana Apostoła i 
Ewangelisty w Fordonie wraz ks. Proboszczem Janu-
szem Tomczakiem. Zachęcamy do wspólnego spo-
tkania na modlitwie oraz przy stole. 

 

 

Domowy Kościół 

Pragniemy serdecznie zaprosić żony wraz z mę-
żami na msze w intencji wszystkich małżeństw 
w parafii, podczas których każde małżeństwo, 
które w danym miesiącu przeżywało kolejną 
rocznicę ślubu, otrzyma skromną pamiątkę.  

Najbliższa taka Msza św. odbędzie się w piątek 
24 listopada.  

                       

„Ześlij na nas, 
Ojcze, 

nowe tchnienie 
Ducha, 

abyśmy mogli 
godnie kroczyć 

drogą chrześcijań-
skiego powołania, 
ofiarując światu 

świadectwo 
prawdy  

ewangelicznej 
i działając  
z ufnością 

dla połączenia 
wierzących 

więzią pokoju”. 
      

św. Jan Paweł II  


