
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 4; XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 01 PAŹDZIERNIK 2017 
Ez 18,25-28; Ps 25; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 

 

Braterskie spojrzenie 

W budowaniu braterstwa w duchu 
„Ojcze nasz” bardzo istotne jest właściwe 
spojrzenie na drugiego człowieka, który 
też został wezwany przez Boga do 
uczenia się języka obowiązującego w 
Bożej Rodzinie. Św. Paweł, specjalista w 
zakresie rozumienia i budowania 
wspólnot chcących żyć w duchu „Ojcze 
nasz”, podaje szereg konkretnych uwag. 

W Liście do umiłowanej 
wspólnoty w Filippi pisze, że każdy winien 
„mieć na oku nie tylko swoje własne 
sprawy, ale i drugich”. Chodzi tu o 
wyzwolenie z egoistycznego więzienia, 
które polega na krótkowzroczności. 
Egoista zawsze jest krótkowidzem. 
Dostrzega tylko swoje własne sprawy, a 
nie widzi spraw drugiego człowieka. 
Dopiero gdy swój świat urządzi 
doskonale, w drodze łaski gotów jest, dla 
swojej chwały, zająć się drugim. Jest podobny do człowieka, który 
wybudował sobie na skraju osady piękny domek i wyposażył go we 
wszystko co najnowocześniejsze. Trwało to siedem lat. Pewnego 
razu leżąc nad basenem usłyszał krzyk bólu dziecka i kobiety. 
Zaciekawiony wyszedł za ogrodzenie swego „pałacyku” i zobaczył 
matkę pochyloną nad chłopcem z rozciętą siekierą nogą. Układali 
gałęzie na ręczny wózek i chłopiec z klasy VII, za słaby do tej pracy, 

Intencje mszalne: 02.10 - 08.10 
 

Poniedziałek, 02 październik  2017 
700    śp. Jadwiga Traks 
1800 śp. Bronisława Dziengielewska, Konrad, zmarli z rodz. Ostrowskich i 
Komuda 
Wtorek, 03 październik 2017 
700  śp. Bolesława Bieżuńska 

1800 śp. Janina Fudalej (1 rocz.)  
Środa, 04 październik 2017 
700   śp. Mirosław Załęski (1 Msza św. Gregoriańska) 

1800 śp. Jerzy Słowikowski 
1800 śp. Małgorzata Roman (z racji rocznicy wspomnienia urodzin 46) 
Czwartek, 05 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (2 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Helena i Stefan Ficek, Janina, Franciszek, Ryszard, Mirosław 
Giermak 
1800  śp. Jadwiga Stasiak  
Piątek, 06 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (3 Msza św. Gregoriańska) 

1800  śp. Iwona Chudzikiewicz 
1800   śp. Marianna Mieczkowska (wspomnienie urodzin 89), śp. Krystyna 
Sobota, 07 październik 2017 „Różaniec do granic” 
700  śp. . Renata Dylewska, Edmund Dylewski 
1800  śp. Kazimiera Kachel, Franciszek Błaszkowski, Marianna 
Błaszkowska, Leokadia i Florian Opaczewscy 
1800  śp. Mirosław Załęski (4 Msza św. Gregoriańska) 
Niedziela, 08 październik  2017 
800 śp. Halina, Czesław Romanowicz 
930 śp. Ludwik Siwek (31 rocz.) i zmarli rodzice 
930 śp. Franciszek, Albina, Izabela 
1100  śp. Nina Studzińska (9 rocz.) 
1230 Dziękczynna z okazji 15 rocz. urodzin Karoliny z prośbą o 
zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  
1230  śp. Małgorzata Włodarczyk (z okazji urodzin)  
1800 śp. Mirosław Załęski (5 Msza św. Gregoriańska) 
 

Kalendarz liturgiczny: 

2 X  św. Aniołów  
          Stróżów  
4 X  św. Franciszka z     

Asyżu  
 5 X  św. Faustynę  

Kowalską  

„Różaniec jest modli-
twą zawsze towarzy-
szącą memu życiu, jest 
też modlitwą ludzi pro-
stych i świętych... jest 
modlitwą mojego ser-
ca.” 

Papież Franciszek 
 



zamiast w drzewo uderzył siekierą w nogę.  
  Odwiózł chłopca do szpitala swoim wozem, a ze szpita-
la przywiózł matkę i na moment wszedł do jej domu. Wówczas zro-
zumiał, że żyją w skrajnym ubóstwie. Chory mąż przykuty do łoża, 
trójka innych dzieci i spracowana do ostateczności kobieta. Wrócił do 
swego „pałacu” i po raz pierwszy w życiu zrobiło mu się głupio. To 
wszystko było zbudowane z pracy jego rąk, ale czy nie należało po-
dzielić tego bogactwa tak, by ulżyć tej rodzinie ubogiego sąsiada? 

W kącie jednego z pokojów stała figurka Jezusa Frasobliwego. 
Otrzymał ją kiedyś za fachowe rady udzielone jednemu z probosz-
czów. Traktował jako dzieło sztuki ludowej. Teraz popatrzył na Jezusa 
innymi oczami. „Panie, jak Ty się czujesz w tym moim domu?” Nagle 
zrozumiał, że On jest znacznie bardziej podobny do chorego sąsiada, 
jego spracowanej żony i tego chłopca z rozrąbaną nogą niż do niego. 
Brat cierpiących. 

W domu nie było nikogo, żona wyjechała z dziećmi na kilka 
dni. Ta cisza prowadziła go do Frasobliwego Chrystusa. Wiedział, że 
nie wpłynie na zmianę spojrzenia swojej żony, dzieci, że wspólnie od 
lat widzieli tylko siebie, że zamknęli się w rodzinnym egoizmie. Wie-
dział jednak, że albo musi podjąć trud poszerzenia ich spojrzenia, albo 
trzeba będzie „wyprowadzić” z domu Frasobliwego Jezusa, bo tych 
dwu spojrzeń, Jego i ich, nie da się pogodzić. 

Św. Paweł, w trosce o budowę braterstwa, wzywa nie tylko do 
zajęcia się sprawami drugich, lecz stawia krok dalej, chce, by Filipianie 
„w pokorze oceniali jeden drugiego za wyżej stojącego od siebie”. 
Chodzi tu o dowartościowanie drugiego człowieka. O spojrzenie na 
niego w ten sposób, by dostrzec w nim wartości.  

Najpiękniejszy dom buduje ten, kto buduje go z serc ludzi, któ-
rym pomaga, których ubogacił, z serc wzrastających jego dobrocią i 
miłością. Ten dom, dom kochających się braci, budowany na wzór 
domu Ojca niebieskiego jest niezniszczalny. On też tu na ziemi stano-
wi jedyny dom prawdziwego szczęścia. 

Chrystus stał się sługą naszym, jako ostatni z braci, gotów od-
dać życie za każdego z nas. Nie zabiegał o budowę pałacu dla siebie, 
ale o budowę braterstwa, którym zdumiewa świat od dwudziestu wie-
ków. Jego spojrzenie na braci jest zawsze nastawione na ich uboga-
cenie, kosztem własnego bogactwa. Oto jeszcze jeden element budo-
wy braterstwa w duchu „Ojcze nasz”.  

 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Od dzisiejszej  niedzieli rozpoczynamy modlitwę różańcową która 
będzie trwała przez cały miesiąc październik codziennie o godzi-
nie 17:30. Do prowadzenia modlitwy zapraszamy grupy i wspól-
noty działające przy naszej parafii: Poniedziałek - Caritas, Wto-
rek - Odnowa w Duchu Świętym, Środa - Dzieci, Czwartek - 
Domowy Kościół, Piątek – Akcja Katolicka, Sobota - Żywy Ró-
żaniec, Niedziela – Młodzież.   

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek oraz sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszamy na modlitwę w intencji wszyst-
kich powołanych do służby Bożej. W piątek będziemy odwiedzać 
już od rana naszych chorych parafian. Msze święte tego dnia o go-
dzinie 7:00 oraz 18:00. Okazja do spowiedzi świętej przed poranną 
Mszą świętą oraz po południu od godziny 17:15. Szczególnie za-
praszamy dzieci które w czerwcu przyjęły pierwszy raz Komunię 
świętą. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na poranną Mszę 
świętą ku czci Matki Bożej  o godzinie 7:00, po której odbędzie 
się nabożeństwo fatimskie. 

3. W sobotę (7 października) we wspomnienie Matki Bożej Różań-
cowej odbędzie się wydarzenie zatytułowane: Różaniec Do Gra-
nic. Jest to projekt, którego głównym załoz ̇eniem jest otoczenie 
całej Polski modlitwa ̨ róz ̇ańcowa ̨. Zapisy i szczegóły na stronie in-
ternetowej diecezji elbląskiej.  

4. W przyszłą niedzielę (8 październik) o godzinie 11:00 spotkanie 
rodziców i dzieci pierwszo komunijnych. 

5. W przyszłą niedzielę (8 październik) będziemy przeżywać w na-
szej parafii dzień pod hasłem „Zatrzymaj Aborcję”, aby wspól-
nie przyczynić się do ochrony życia każdego poczętego dziecka. 
Tego dnia będzie odbywała się zbiórka podpisów pod tym obywa-
telskim projektem ustawy. Podpisać się pod nim może każdy, kto 
ukończył 18 rok życia. POTRZEBNY JEST NUMER PESEL. 

6. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Jadwiga Waczkowska, lat 82, z Gronowa G., ul. Rubinowa 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 
Por.Ks.E.Staniek 


