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"Więc w mroku jest tyle  
[światła, 

Ile życia w otwartej 
  [róży, 

Ile Boga zstępującego 
Na brzegi duszy." 

Św. Jan Paweł II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kancelaria parafialna czynna:  środy i piątki od 15.30 do 17.00; 

czwartki od 7.30 do 9.00 
Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: (55) 235 32 73 

Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 
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Także dzisiaj bywają chrześcijań-

scy poganie, którzy zachowują 

się niczym wrogowie Chrystuso-

wego krzyża. Dlatego należy 

strzec się pokus tego świata, które prowadzą nas do 

upadku. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej 

wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. 

W homilii Franciszek wyszedł od słów pierwszego czy-

tania liturgicznego, w którym św. Paweł ostrzega Fili-

pian właśnie przed postawą przyziemności. Jak zau-

ważył kaznodzieja, apostoł wyróżnia dwie grupy wier-

nych. Obie należały do Kościoła, nazywały siebie chrześcijanami i uczęszczały na te 

same nabożeństwa. Z tym, że jednej z tych grup Paweł wypomina, iż postępują „jak 

wrogowie krzyża Chrystusowego”. To, jak zauważył Papież, ludzie światowi, chrześci-

janie jedynie z nazwy, chrześcijańscy poganie, „pociągnięci z wierzchu farbą chrześci-

jaństwa, lecz pod spodem pozostający poganami”. 

„Także dzisiaj nie brakuje takich – zaznaczył Ojciec Święty. – Również my musimy 

uważać, by nie wpaść na tę drogę chrześcijańskich pogan, chrześcijan pozornych. A 

pokusa przyzwyczajenia się do przeciętności takiego chrześcijaństwa jest ich zagładą, 

bo serce stygnie i oni sami stają się letni. A do letnich Pan kieruje twarde słowo: «Po-

nieważ jesteś letni, wypluję cię z moich ust». To naprawdę mocne słowo! Są to nie-

przyjaciele Chrystusowego krzyża. Przyjmują imię, lecz nie spełniają wymagań chrze-

ścijańskiego życia”. 

Tymczasem, jak przypomina św. Paweł, „nasza ojczyzna jest w niebie”. A zatem – 

mówił dalej Papież – nie jesteśmy już obywatelami tego świata, lecz nieba. I dlatego 

musimy zrobić rachunek sumienia, czy przypadkiem nie ma w nas owej światowości, 

tego swoistego pogaństwa: 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  16 listopada 2014 
800 + 18r.ś. Bronisław Jackiewicz z rodziny Kokoszko i Jackiewicz   
930  + Zofia i Edmund Szymańscy 
1100 + 11r.ś. Czesłąw Czarnecki, Wiktoria(k)Lubomir, Agnieszka, Stefan Janina, 
Katarzyna, Franciszek, z rodziny Wronów Józefa(k), Jan, Marian, Franciszek, Tomasz, 
Marianna, Anna, Aniela Maliccy, Irena i Stanisław Gugała   
1230 + Jan I Halin Gryta 
1800 + Stanisław, Wincenty i Stanisława(k) Siputa, Ignacy i Katarzyna Pocel 
1800 o Bł. Boże i potrzebne łaski dla Łukasza z okazji 18r.urodzin 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Poniedziałek, 17listopada 2014 
700 
1800 + Walter Dyga 22r.ś. Rodzice z obu stron 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Wtorek, 18 listopada 2014 
700  + Marianna Jasińska 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Środa  19 listopada 2014 
700 
1800 ++ z rodzin Szelejak i Kardzasz 
1800 Msza Św. Zbiorowa   
Czwartek, 20 listopada 2014 
700   
1800 + 10r.ś. Stefan Sawecki i zm. z obojga stron 
1800Msza Św. Zbiorowa 
Piątek,21 listopada 2014 
700 + Barbara Seredyńska 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Sobota, 22 listopada  2014 
700 
1800 dziękczynna z 2r.małżeństwa Elżbiety i Damiana i o bł. Boże dla syna Jasia 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
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„Czy lubię się chwalić? Czy pociągają mnie pieniądze? Czy podoba mi się duma, py-

cha? Skąd wyrastają moje korzenie, to znaczy czego jestem obywatelem: nieba czy 

ziemi? Świata czy ducha światowości? A nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd wycze-

kujemy, jako Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. A tamci? Ich losem jest zagłada! Ci ma-

lowani chrześcijanie skończą marnie... I patrzcie na cel: dokąd prowadzi to obywatel-

stwo, które masz w sercu? Światowe – ku zagładzie; przynależność do Chrystusowego 

krzyża – na spotkanie z Nim” – powiedział Papież. 

Na koniec odniósł się do przypowieści o nieuczciwym rządcy, którą słyszymy w Ewan-

gelii. Zachęcił przy tym wiernych, by „stali mocno w Panu”, nie ulegając pokusie ze-

psucia: 

„Jak doszedł ów rządca z Ewangelii do tego, że zaczął oszukiwać i okradać swego pa-

na? Czy stało się to z dnia na dzień? Nie. Przecież to się dzieje krok po kroku. Jednego 

dnia jakiś prezencik tu, drugiego jakaś łapówka tam, i tak krok za krokiem dochodzi 

się do korupcji. Droga światowości owych nieprzyjaciół Chrystusowego krzyża wyglą-

da właśnie tak: prowadzi do zepsucia! I kończy się jak u tego człowieka – do jawnej 

kradzieży...” 

KRRiT twierdzi, że nie dostaje skarg w związku z emisją spotu "Najbliżsi obcy". Natomiast or-

ganizacja CitizenGO poinformowała, że za pomocą ich strony internetowej co najmniej kilka 

tysięcy osób wysłało do Krajowej Rady petycję z żądaniem zdjęcia spotu z emisji. A to nie jedy-

na droga, którą można owe protesty wysyłać. Dlaczego nie dochodzą do KRRiT? Rzeczniczka 

instytucji powiedziała KAI, że skargi owszem wpłynęły do Rady, ale tylko przed emisją spotu. 

W piątek, 7 listopada br., rzeczniczka KRRiT, odnosząc się do spotu "Najbliżsi obcy", na antenie 

radia tok.fm powiedziała, że "skala protestu jest ogromna". Dodała, że Krajowa Rada Radiofo-

nii i Telewizji otrzymała 54 200 protestów drogą mailową. Takiej wypowiedzi Katarzyna Twar-

dowska udzieliła w 10 dniu emisji spotu. Dzisiaj powiedziała KAI, że jej wypowiedź dotyczyła 

protestów, które wpłynęły do Krajowej Rady przed emisją spotu. 

Natomiast Magdalena Korzekwa z organizacji CitizenGo, powiedziała KAI, że "maili z żądaniem 

zdjęcia z emisji spotu "Najbliżsi obcy", wysłano z ich strony co najmniej kilka tysięcy". 13 listo-

pada licznik podpisanych petycji na stronie internetowej organizacji, łącznie - przed i po emisji 

spotu - wskazywał liczbę 58 570. I ciągle rośnie. 

Spot był emitowany przez dwa tygodnie, od 29 października do 11 listopada. Przypominamy, 

że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może rozpatrywać tylko takie skargi, które są składane 

po emisji danego materiału. 

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, bezpośrednio do przewodniczącego KRRiT, Jana Dwora-

ka, protesty wpłynęły od posłanki PiS Anny Sobeckej, arcybiskupa Wacława Depo - przewodni-

czącego Rady KEP ds. Środków Masowego Przekazu, ks. Ireneusza Wołoszczuka (sędziego 

Trybunału Arcybiskupiego w Strasbourgu) oraz ks. Jana Przybockiego. List przesłała także m.in. 

Rada Katolików Świeckich. 

Ponadto, protesty adresowane są nie tylko do KRRiT. Wysyłane są także do Telewizji - ta 

otrzymała ich ok. 1,5 tys. 

Podajemy adres mailowy, na który można kierować protesty przeciw emisji spotu "Najbliżsi 

obcy": skargi@krrit.gov.pl. Można także dzwonić do wydziału skarg i wniosków KRRiT - tel: 22 

597 3050 (do 52), fax: 22 597 3195. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Antoni Maria Pucci, prezbiter 

Antoni Maria Pucci urodził się 16 kwietnia 1819 roku w Poggiole di Vernio w 

pobliżu Pistoi (Włochy). Pochodził z rodziny licznej i ubogiej. Jego ojciec był 

kościelnym w parafii wiejskiej. 

W 1837 roku Antoni wstąpił we Florencji do zakonu serwitów, który za cel 

stawiał sobie szerzenie w sposób szczególny kultu Matki Bożej Bolesnej. Po 

sześciu latach studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożeni wysłali go 

do Viareggio w charakterze wikariusza. Po trzech latach został proboszczem 

w tym mieście. Przez kolejnych 45 lat tej posługi pozyskał sobie powszechną miłość i szacunek 

swoich parafian. Wyróżniał się bowiem umiłowaniem biednych i chorych, których często na-

wiedzał i wspomagał. Był propagatorem duszpasterstwa stanowego. Popierał także związki i 

bractwa religijne na terenie swojej parafii. 

Przez jakiś czas był przełożonym domu zakonnego, a w latach 1884-1890 jako prowincjał za-

rządzał całą prowincją zakonną. 

Zmarł 12 stycznia 1892 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Pius XII, a kanonizo-

wał go papież Jan XXIII w 1962 roku. Jego relikwie spoczywają w Viareggio w kościele parafial-

nym serwitów. 

HUMOR 
Przy wspólnym obiedzie rozmawiają katolik, protestant, muzułma-
nin i żyd. 
Katolik: 
- Jestem tak bogaty, że zamierzam kupić CitiBank. 
Protestant: 
- Ja jestem bardzo bogaty i kupię sobie General Motors. 
Muzułmanin: 
- Ja jestem bajecznie bogatym księciem... Kupię Microsoft 
Zapadła cisza, wszyscy czekają co odpowie żyd. Ten spokojnie zamieszał kawę, oblizał 
łyżeczkę i odłożył ją na spodek. Następnie popatrzył na pozostałych biesiadników i 
mówi: 
- A ja nie sprzedaję. 

 

http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9Bmiechni%C4%99ta+bu%C5%BAka&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=_g1xEbEVWDpnMM:&imgrefurl=http://www.muno.pl/news/acid-house-uk-smiley-face-denny-rempling-paul-oakenfold-nick-holloway/&docid=I_1hGfJ7qy0asM&imgurl=http://www.muno.pl/static/obrazy/text2011_1/smiley.jpg&w=403&h=403&ei=pGpaT9m6JtD74QSJ7eHEDw&zoom=1

