
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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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PODSTAWY NASZEJ WIARY: 
 Temat 1. Istnienie Boga 

5. Agnostycyzm i obojętność religijna 

gnostycyzm, 

rozpowszechniony 
zwłaszcza w środowiskach 
intelektualnych, 
podtrzymuje, że rozum 
ludzki nie może stwierdzić 
niczego o Bogu i Jego 
istnieniu. Często jego 
obrońcy stawiają sobie za 
cel staranie o życie osobiste i 
społeczne, ale bez żadnego 
odniesienia do jakiegoś 

ostatecznego celu, usiłując w ten sposób 
przeżywać humanizm bez Boga. Postawa 
agnostyczna często ostatecznie utożsamia się z 
ateizmem praktycznym. Zresztą ten, kto 
pragnąłby ukierunkowywać cząstkowe cele 
własnego codziennego życia bez żadnego rodzaju 
zobowiązania, ku któremu dąży w naturalny 
sposób ostateczny cel własnych czynów, w 
rzeczywistości musiałby powiedzieć, że w głębi 
już wybrał cel, o immanentnym charakterze, dla własnego życia. Postawa 
agnostyczna zasługuje w każdym razie na szacunek, chociaż jej obrońców należy 
wspierać, aby udowodnić słuszność ich braku negacji Boga, z zachowaniem 
otwarcia na możliwość uznania Jego istnienia i objawienia w historii. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

28 października - 
święci Apostołowie 
Szymon i Juda Tadeusz  
1 listopada - Wszyscy 
Święci  
2 listopada - Wspo-
mnienie wszystkich 
wiernych zmarłych  
 
Cytat tygodnia: 

„Nie ma tak wielkiego 
ciężaru, które nie wy-
dawałyby się lekki i 
słodki dla tego, kto 
postępuje z gorliwo-
ścią, zapałem i we-
wnętrzną pociechą.” 

  
św. Ignacy  Loyola 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 27 październik 2013 
800 + Cecylia i Brunon Kalinowscy i Jan Krasowski 
930  + Józef Ostrouch 17r.ś. zm. z rodz. Ostrouch i Markowskich 
930 + 20r.ś. Józef Szmyt i zm. z rodz, Łukaszewicz, Marchelek, Wojtyna i 
Zapolnik 
1100  40 lecie ślubu Mari i Piotra Brzozowskich o Bł. Boże 
1230 35r.ś. Leon Nowak, Martę i Leona zm. z rodziny 
1800 +18r.ś Czesław Romanowicz 
Poniedziałek, 28 październik 2013 
700   
1800  z okazji urodzin Dariusza o Bł. Boże i potrzebne łaski 
Wtorek,  29 październik 2013 
700   
1800   
Środa 30 październik 2013 
700 
1800 
Czwartek, 31 październik 2013 
700 
1800 + Wiktor Borejko 11r.ś. 
Piątek, 01 listopada 2013 
800 + Feliks, Czesław, Eryka, Bolesław, Elżbieta, z rodz. Łukaszewicz 
930 + w 11r.ś. Jan i Halina Gryta 
1100  z okazji 5 ur. Tomasza i 40ur. Małgorzaty 
1800  greg. 
Sobota, 01 listopada 2013 
700 
1200 ++ Klarę Jana Grabowskich 
1800 greg. 
1800 dusze w czyśćcu cierpiące i zm. z rodziny Polakowskich 

 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


Obojętność religijna – zwana również „areligijnością” – stanowi dzisiaj 
główny przejaw niewiary i jako taka cieszy się rosnącą uwagą ze strony Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła15. Temat Boga nie jest brany na serio albo nie 
przydaje mu się absolutnego znaczenia, dlatego że w praktyce jest przytłumiony 
przez życie zwrócone ku dobrom materialnym. Obojętność religijna 
współistnieje z pewną sympatią dla sacrum i być może pseudoreligijnością, 
które są wykorzystywane w moralnie niedbały sposób, jakby chodziło o dobra 
konsumpcyjne. W celu utrzymania przez długi czas postawy obojętności 
religijnej istota ludzka potrzebuje ciągłego odwracania uwagi, aby w ten sposób 
nie zatrzymywać się na najistotniejszych egzystencjalnych problemach, 
oddzielając je zarówno od własnego życia codziennego, jak również od własnego 
sumienia. Chodzi o takie kwestie jak sens życia i śmierci, moralna wartość 
własnych uczynków, i tak dalej. Jednak jako że w życiu człowieka zawsze są 
wydarzenia, które „pokazują różnicę” (zakochanie, ojcostwo i macierzyństwo, 
przedwczesna śmierć, ból i radość, i tak dalej), postawa „indyferentyzmu” 
religijnego wydaje się nie do utrzymania przez całe życie, dlatego że jeśli chodzi 
o Boga, nie można unikać zadawania sobie pytań, przynajmniej raz na jakiś czas. 
Wychodząc od takich egzystencjalnie znaczących wydarzeń, trzeba pomagać 
osobie obojętnej religijnie, aby otworzyła się z powagą na poszukiwanie i 
afirmację Boga. 

  

Anicjusz Manliusz Torkwatus Seweryn Boecjusz był rodowitym Rzymia-
ninem. Urodził się około roku 475. Jego ojciec był senatorem rzymskim z rodu 
Anicjuszów. Za króla Odoakra piastował urząd konsula. Po śmierci ojca godność 
ta spadła na syna. Pozostał przy niej nawet wtedy, gdy król Ostrogotów, Teodo-
ryk, zdobył Rzym i opanował Italię. Niestety, zazdrośni wrogowie oskarżyli Boe-
cjusza przed Teodorykiem, że knuje przeciwko niemu spisek. Podejrzliwy król 
kazał aresztować Seweryna i uwięzić go w Pavii. Pozbawił go wszystkich godno-
ści i majątku, a w końcu, po zadanych mu mękach, nakazał go stracić (524). Nie-
długo potem ofiarą tej samej podejrzliwości padł Symmach, teść Boecjusza 
(525), i papież św. Jan I (526). 

Od samego początku uważano Boecjusza za męczennika. W roku 526 
przeniesiono jego relikwie do kościoła św. Piotra in Ciel d'Oro. W roku 1799 
przeniesiono je do katedry, ale w roku 1923 oddano je ponownie do kościoła św. 
Piotra. Trumienka z jego relikwiami znajduje się do dziś w krypcie tego kościoła. 
Papież Leon XIII dekretem z 15 grudnia 1883 roku zatwierdził kult Seweryna 
dla miasta Pavii. Święty doznaje czci również w Rzymie w kościele S. Maria in 
Portico in Campitelli, gdzie czci doznaje również jego krewna, św. Galia. 

Seweryn Boecjusz zostawił nam przekłady na język łaciński (z języka 
greckiego): Euklidesa, Nikomacha, Archimedesa, Pitagorasa i Arystotelesa, trak-
tujące o arytmetyce, geometrii, mechanice, fizyce, muzyce, logice, etyce i filozofii. 
Ze wszystkich jednak dzieł największą sławę - tak dalece, że było tłumaczone na 
niemal wszystkie języki europejskie, - zdobyło mu jego dzieło oryginalne: O po-
ciesze, jak płynie z filozofii. Autor wykazuje w nim, że dobra doczesne nie przy-
noszą człowiekowi pełnego szczęścia. Dlatego ich utrata nie powinna go czynić 
nieszczęśliwym. Prawdziwe szczęście jest tylko w Bogu, który jest najwyższym 
dobrem i szczęściem, i ostatecznym celem człowieka. 

Seweryn zostawił jeszcze drugie dziełko: Krótki wykład religii chrześci-
jańskiej. Ale św. Seweryn umiał nie tylko pięknie o życiu chrześcijańskim pisać, 
ale także i w chrześcijański sposób żyć. Dlatego i jego tragiczną śmierć potom-
ność poczytała jako męczeństwo poniesione z rąk ariańskiego króla. 

 
 

HUMOR 

Pływają dwie rybki w akwarium i nad czymś mocno dyskutują. Dys-
kusja jest coraz bardziej zażarta, w końcu dochodzi do kłótni i rybki 
obrażone na siebie nawzajem odpływają przeciwlegle katy swojego 
akwarium. Mija jakiś czas, widać, ze jedna z rybek mocno się zastanawia, po 
czym podpływa do drugiej i mówi: 
- No dobrze, przyjmijmy, ze nie ma Boga, w takim razie: KTO zmienia wodę w 
akwarium?!? 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w  

każdą niedzielę z wyjątkiem mszy św. o 12:30. 

2. Msza św. na cmentarzu Dębica wraz z procesją żałobną o 

12:00. 

3. W sobotę dzień zaduszny. Msze św. za wszystkich wiernych 

zmarłych o 7:00, 12:00, 18:00; o 17:30 różaniec za zmarłych. 

4. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. 

5. Również za tydzień będziemy gościć kleryka z naszego semi-

narium duchownego który będzie rozprowadzał kalendarze. 

6. Bóg zapłać za ofiary na tacę w kwocie 1497 zł. 

7. Wypominki prosimy składać na tacę podczas mszy św. 
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