
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 9; XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 05 Listopad 2017 
 Ml 1,14b-2,2b.8-10; Ps 131; Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 

Jak matka 

Święty Paweł kieruje do Tesaloniczan piękne wyznanie: 
„Stanęliśmy pośród was pełni skromności, 
jak matka troskliwie opiekująca się swoimi 
dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla 
was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę 
Bożą, lecz nadto dusze nasze. Tak 
bowiem drodzy staliście się dla nas”. 

Kto lepiej zna męską, 
zdecydowaną postawę Pawła, ten staje 
zdumiony nad tym wyznaniem. Dawne 
jego podejście uczonego w Piśmie 
i faryzeusza, walczącego aż do przelewu 
krwi z Kościołem, uległo zasadniczej 
zmianie. Duszpasterz o sercu matki. 
Wierni to jego dzieci. Karmi ich słowem 
Prawdy Bożej i swoją duszą. 

Ojcowska miłość jest bardziej 
surowa, stanowcza, wymagająca. Miłość 
matki jest cierpliwsza, wyrozumialsza, 
życzliwsza dla dziecka. Ta sama miłość 
rodzicielska ma dwa oblicza, ojcowskie 
i matczyne, a rysy jednego i drugiego wzajemnie się uzupełniają. 
Duszpasterz stoi przed trudnym zadaniem. Jego serce ma objawić 
zarówno miłość ojcowską, jak i macierzyńską. Wierni czekają i na 
jedną, i na drugą. Potrzebna jest im męska, ojcowska ręka, 

Intencje mszalne: 06.11 - 12.11 
 

Poniedziałek, 06 listopad  2017 
1800 śp. Stefania Bednarczyk ( 30 dzień po pogrzebie) 
Wtorek, 07 listopad 2017 
700  śp. Wanda Bielińska 

1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Środa, 08 listopad 2017    
1800  38 rocznica urodzin Łukasza z prośbą o dary Ducha Świętego i 

błogosławieństwo Boże 
Czwartek, 09 listopad 2017 
1800  śp. Eugeniusz Żołna (3 rocz.) 

Piątek, 10 listopad 2017  
700 śp. Monika Filipkowska 
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 11 listopad 2017 – „Narodowe Święto Niepodległości” 
1800  śp. Michalina Brykalska 
Niedziela, 12 listopad  2017 
800 śp. Renata Rataj – z okazji imienin 
930 Dzięczynna za 80 lat życia Edmunda i 50 lat życia Barbary  
1100  śp. Bronisław Jackiewicz (21 rocz.) i zmarli z rodz. Kokoszko i 

Jackiewicz 
1230 śp. Helena Chojnacka (11 rocz.), Józef Chojnacki 
1230 śp. Ewa Król (7 rocz.) oraz Zbigniew Król 
1230 za „Domowy Kościół” 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
1800 śp. Walter Dyga i rodzice z obojga stron 
 

Kalendarz liturgiczny: 

09 XI  roczn. pośw. 
Bazyliki 
Laterańskiej  

10 XI  św. Leona 
Wielkiego - 
papieża 

11 XI  św. Marcin 
 z Tours - 
biskupa 

 

"Rzecz to święta i 
pobożna modlić się za 
zmarłych, aby zostali 

uwolnieni od 
grzechu!". 

 

 
 
 
 

Por. 2 Mch 12,45 
 



zdecydowana, pewna, mocna, i potrzebna im jest ręka matki, 
delikatna, czuła, wrażliwa. 

Dotyczy to zwłaszcza ludzi, którzy w dziedzinie ducha są 
niemowlętami. Trzeba ich karmić mlekiem, bo innego pokarmu nie są 
w stanie przyjąć. Wtedy serce duszpasterza winno być cierpliwe 
cierpliwością matki, osłaniające to co słabe i czekające często lata 
całe na dojrzałość, jaką osiągną jego dzieci. 

W rozmowach na temat duszpasterzy najczęściej do głosu 
dochodzi krytyka. Zarzuca się nam, że jesteśmy urzędnikami, że 
często próżno szukać w nas serca ojcowskiego, a co dopiero 
matczynego. Słusznie wierni stawiają wysokie wymagania kapłanom, 
za mało natomiast jest modlitwy w ich intencji. Kształtowanie serca, 
w którym jest zawarte wszystko, co najlepsze w miłości ojca i 
w miłości matki, to trudne dzieło, a bez duchowego zaplecza 
niemożliwe do wykonania. 

Każde spotkanie z kapłanem w kancelarii, na katechezie, 
w kościele winno być połączone z modlitwą za niego. Człowiek na 
świeczniku jest dodatkowo atakowany przez wrogów Kościoła. Wierni 
wiedząc o tym, winni stanąć po jego stronie, nie tyle w dyskusjach, ile 
w modlitwie. 

Duszpasterz o wielkim sercu to niezwykle cenny dar dla 
wspólnoty wierzących. Tę wielkość serca można kształtować 
modlitwą za kapłanów. Kościół zawsze posiada wielu kapłanów, 
z których jest dumny. Ich duszpasterska praca przypomina cichą 
pracę matki, która jest sercem domu. Jakże często mówi się wiele 
o mężu i dzieciach, nie wspominając o żonie, o matce. Tymczasem 
wielkość męża, dzieci opiera się jak pomnik na mocnym cokole 
serca, umysłu, rąk żony i matki. Praca matki jest z reguły pracą 
w ukryciu, podobnie jest i w duszpasterstwie. 

Modlitwa za kapłanów winna być połączona z modlitwą 
dziękczynną za dobrych kapłanów spotkanych w życiu. To oni 
z reguły stanowią ów cokół, na którym wznoszą się pomniki świętych. 

 

HUMOR 
 
 

 

 

Przed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu. 
Święty Piotr mówi:  
- Ty kierowco do nieba, a ty, księże, do czyśćca.  
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz.  
- Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania, to wszyscy spali, a gdy on 
prowadził autobus, to wszyscy się modlili. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W listopadzie wypominki codziennie o godzinie 17:30 w intencji 
naszych zmarłych. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z 
kartkami na wypominki i Mszę świętą  zbiorową w miesiącu 
listopadzie. Czytelnie wypisane kartki - z datą kiedy rodzina 
zgromadzi się na modlitwie - prosimy wrzucać na tacę podczas 
Mszy św.  

2. W czwartek (9 listopada) obchodzimy święto poświęcenia bazyliki 
laterańskiej –  katedry biskupa Rzymu i matki wszystkich 
kościołów świata. 

3. W sobotę (11 listopada) przypada Narodowe Święto Odzyskania 
Niepodległości. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę. 

4. W przyszłą niedzielę spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. na Mszy św o godzinie 
11:00. 

5. W przyszłą niedzielę również swoje spotkanie będzia miała 
„Akcja Katolicka” o godzinie 16:00. 

6. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z kartkami na 
wypominki i Mszę świętą  zbiorową w miesiącu listopadzie. 
Czytelnie wypisane kartki - z datą kiedy rodzina zgromadzi się na 
modlitwie - prosimy wrzucać na tacę podczas Mszy św.  

7. Dziś w Gościu Niedzielnym ciekawe artykuły o: wydanym 25 lat 
temu katechizmie Kościoła, kierownictwie duchowym, a także o 
programach kulinarnych w Internecie. Zachęcamy do lektury! 
 

Por. Ks. E. Staniek 


