
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 3; XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA; 16 PAŹDZIERNIKA 2011 
 

 
Podatek sumienia 
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Chrystu-

sa: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a 

Bogu to, co należy do Boga.” (Mt 22,21). Napisano 

już dużo o tej kłótni o podatki. Jedno jest pewne, 

Jezus w ogóle nie zajął stanowiska w tej sprawie. Nie 

dał się sprowokowad, uniknął pułapki rozstrzygnięd 

problemów politycznych, finansowych czy ekono-

micznych. Chry-

stus przyszedł 

po to, by czło-

wiekowi ukazad 

źródło grzechu: 

serce. To należy 

oddad Bogu! 

Jest tylko jeden 

podatek – podatek wyznania win. Co by się stało, 

gdybyśmy w ogóle nie płacili wszelkich podatków, 

zaniedbali PIT-y, pokpili sobie kwity za światło i za 

energię, i nie odwiedzali latami okienek w urzędzie 

skarbowym? Co się stanie z człowiekiem, który za-

niedbał podatek sumienia należny Bogu w okienku 

konfesjonału? Które konsekwencje są poważniejsze? 

Jeśli rzeczą konieczną jest nieustanne porządkowa-

nie naszych relacji z paostwem, to tym bardziej z 

Bogiem! Celem pierwszego nadejścia Mesjasza nie 

było zaprowadzenie wszechświatowego pokoju czy 

 

Kalendarz liturgiczny: 

17 X św. Ignacego Antio-

cheńskiego; 

18 X św. Łukasza; 

19 X bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki; św. męcz. Jana de 

Brébeuf i Izaaka Jogues’a 

oraz Towarzyszy; św. Pawła 

od Krzyża; 

20 X św. Jana Kantego; 

21 X bł. Jakuba Strzemię; 

22 X bł. Jana Pawła II; bł. 

Tymoteusza Giaccardo; 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie można uśmiercid 
nadziei .” 
 

bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 16 października 2011 
800  + Franciszek w 17r.śm.; ++ Mieczysław, Zdzisław, Antoni z rodz. Baraoskich 
930 W intencji Elżbiety i Huberta w 50 rocz. Ślubu o Boże bł. i potrzebne łaski 
930 +15r.śm. Antoni Tomczak 
1100 w int. Patrycji z okazji 18 urodzin o potrzebne łaski i Boże bł. 
1230 + w 26r.śm. Ludwik Siwek i rodz. obojga stron 
1800 ++ Adela, Jan, Irena z rodziny Łukaszewicz 
Poniedziałek, 17 października 2011 
700  
1800+Adam Majcher w 30 dzieo po pogrzebie 
Wtorek, 18 października 2011 
700  
1800 +Edmund Rutkowski 
Środa, 19 października 2011 
700  
1800  +Jerzy Kwiatkowski 
Czwartek, 20 października 2011 
700  
1800 + Zofia Ulatowska 
Piątek, 21 października 2011 
700 
1800  
Sobota, 22 października 2011 
700  
1800w 15r.śm. Józef Ostrouch 
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kodyfikacja polityczno-ekonomiczna. Celem było zajęcie się praprzyczyną nieszczęśd, 

czyli grzechem. To w czasie swego drugiego przyjścia zaprowadzi On pokój na świecie. 

Żydzi z czasów Pana Jezusa nie chcieli słyszed o Mesjaszu Cierpiącym Słudze, który miał 

przyjśd jako Paschalny Baranek ofiarny. Chcieli Króla zwycięskiego, który założyłby 

doskonałe królestwo, porządek idealnego społeczeostwa. Mamy obowiązek składania 

denara Bogu. Nowy Testament mówi o tym kilkakrotnie. Nie chodzi jednak o denara 

składanego w urzędzie, ale o uregulowanie zadłużeo sumienia: denar przebaczenia, 

gdyż umiemy prosid o przebaczenie Boga, ale na prośby bliźnich jesteśmy głusi i dusi-

my ich zawiścią (Mt 18,28); denar darowany dla ulgi człowiekowi obciążonemu zadłu-

żeniami moralnymi, które rzucają go do stóp Jezusa (Łk 7,41); denar pracy nad rozwo-

jem powołania, jakim zostaliśmy wszyscy obdarowani, bez względu na czas nawrócenia 

(Mt 20,13); denar dzielenia się mądrością słowa jak chlebem, nawet gdy jest za późno i 

nie mamy nic do ofiarowania innym oprócz Bożych słów i modlitwy (Mk 6,37); denar 

wyrzeczenia się wszelkiej magii i każdego rodzaju okultyzmu, nawet jeśliby miały pozór 

medycznego omamienia (Dz 19,19). I wreszcie denar miłosierdzia, ulitowania się nad 

nieszczęściem innych, którzy zabłądzili w drodze do Jerozolimy Niebieskiej (Łk 10,35; 

Ap 6,6). Oto zgłoszenie identyfikacyjne dla osoby prowadzącej samodzielnie działal-

nośd zbawczą! 

Święci znani… i nie znani 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko  
Ur. 14 września 1947 we wsi Okopy - wiosce położo-

nej na Białostocczyźnie, niedaleko Suchowoli. Jerzy 

był jednym z pięciorga dzieci Władysława i Marianny 

Popiełuszków, którzy zajmowali się gospodarstwem 

rolnym. Jerzy od dzieciństwa wyróżniał się głęboką 

religijnością, oraz służył do Mszy. Po maturze w 1965 

roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 

w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów 

został przymusowo wcielony do wojska, po powrocie z 

którego u kleryka Jerzego zaczęły się poważne pro-

blemy ze zdrowiem. Chorował na złośliwą anemię i często przebywał w szpitalu. 

28 maja 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ks. Jerzy pełnił posługę kapłańską 

w parafiach: p.w. Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki Bożej Królowej Polski w 

Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Z końcem roku 1978 ks. Jerzy 

został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Ostatnim 

miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., była parafia p.w. Św. Stanisła-

wa Kostki. Ks. Jerzy od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpa-

sterstwo Ludzi Pracy. W październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym 

duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służ-

by Zdrowia. Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego stało się lato 1980 r. Gdy w 

sierpniu robotnicy ogłosili tam strajk okupacyjny, on przybył by odprawić strajku-

jącym hutnikom niedzielną Mszę świętą. Działalność Księdza Jerzego sprawiła, że 

stał się On celem niewybrednych ataków władz. Od stycznia do czerwca 1984 

roku był przesłuchiwany 13 razy. 19 października 1984 roku ks. Jerzy był zapro-

szony do Bydgoszczy, do parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, na 

spotkanie modlitewne w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Celebrował Mszę Św., 

ostatnią - jak się potem okazało - w swoim życiu. Gdy ks. Jerzy wracał z Byd-

goszczy, samochód Księdza Popiełuszki, prowadzony przez jego kierowcę Wal-

demara Chrostowskiego, został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów 

ruchu drogowego. Zmuszono księdza Jerzego aby wysiadł z samochodu. Następ-

nie chwycili księdza za rękawy sutanny, ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, 

zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Kiedy zabójcy wrzucili ciało ks. Jerzego 

do Wisły, do nóg przywiązali worek wypełniony kamieniami o wadze 11 kg. Po 

wyłowieniu ciała twarz ks. Popiełuszki była tak zmasakrowana, że trudno było Go 

rozpoznać. Pogrzeb zamordowanego księdza odbył się 3 listopada 1984 r, i stał 

się ogólnopolską manifestacją solidarności i walki o wolność.  6 czerwca 2010 r. 

w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne 

wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba. 

 
Ogłoszenia parafialne – XXIX Niedziela Zwykła 

1. Za tydzieo w niedzielę Światowy Dzieo Misyjny, rozpoczynający Tydzieo Misyj-
ny. 

2. We wtorek święto św. Łukasza –dzieo modlitw za służbę zdrowia. 
3. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 2736 zł. 
4. W piątek o 18.30 zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne. 
5. W tym tygodniu rozpoczynają się prace na dachu kościoła w celu docieplenia 

stropu. 
 


