
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 5; XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 07 PAŹDZIERNIK 2018 
Czytania: Rdz 2, 18-24; Ps 128; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16 

 

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie zrodziela...  

 Jedna z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka to 
niezwykle częste rozdarcie serc, które Bóg 
złączył. Rana rozwodów. Krwawiąca, 
paraliżująca ruchy jednej i drugiej strony, 
a przede wszystkim raniąca serca dzieci. 
W spotkaniu serc męża i żony Bóg uczynił 
gniazdo bezpieczeństwa dla ich dzieci. One 
tu się poczynają, tu wzrastają, tu wychowują, 
aż do pełnej samodzielności. 

Dwa serca połączone miłością są 
w stanie zbudować dla siebie i swoich dzieci 
dom szczęścia. Wszystko inne jest jeno 
dodatkiem. Najważniejsze jest, by 
odpowiedzialne skrzydła miłości objęły serca 
tworzące dom. Jeśli się to stanie, jest w nim 
przytulnie, bezpiecznie, dobrze, bo ich 
pieśnią jest harmonia kochających serc. Tak 
zaprogramował człowieka Bóg.  
 Niedojrzałość ludzka przejawia się między innymi w braku 
odpowiedzialności za decyzję budowy domu szczęścia. Słabe poznanie 
partnera i nieumiejętność życia prawdziwą miłością prowadzi do 
dramatu. Zamiast domu szczęścia powstaje sala wzajemnego 
torturowania. Finał jest znany. Zmęczeni, uciekają od siebie z głębokim 
poczuciem klęski. 

Zdumiewa fakt, że ludzie niedojrzali ciągle mają do Boga 
pretensje o to, że decyzja zawarcia małżeństwa wiąże ludzi w sposób 
nieodwracalny aż do śmierci. Ciągle też szukają jakichś sposobów, by 
usprawiedliwić rozpad małżeństwa i możliwość zmiany partnera. Tak 

Intencje mszalne: 08.10 - 14.10 
 

Poniedziałek, 08 październik 2018 
700    śp. Aniela Knobel 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 Dziękczynna z okazji 16 urodzin Karoliny z prośbą o Boże błogosł.  
Wtorek, 09 październik 2018  
700  śp. Marianna Chylińska 

1800 o Boże błogosł. dla całej rodziny, oraz o powrót do zdrowia i opiekę 
Matki Bożej dla Sebastiana z okazji 40 rocz. urodzin  
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Środa, 10 październik 2018 
700   śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 

1800 śp. Jadwiga Stasiak 
1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i głęboką wiarę dla 
księdza diakona Maksymiliana Ślizień z okazji 25 rocznicy urodzin  
Czwartek,11 październik 2018  
700  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 śp. Renata Dylewska (6 rocz.) 
Piątek, 12 październik 2018  
700  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 

1800 śp. Marianna Chylińska (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Emilian Turczyk  
Sobota, 13 październik 2018 
700  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 śp. Marianna (4 rocz.) i Weronika z rodziny Jasińskich 
Niedziela, 14 październik 2018 
800 śp. Wiesław  
930 śp. Antoni Tomczak (22 rocz.) 
1100  Dziękczynna z okazji 7 rocznicy urodzin Hani, oraz o zdrowie i 
potrzebne łaski dla dzieci i wnuków 
1100 śp. Franciszka(k) Antoni, Mieczysław, Zdzisław z rodz. Barańskich 
1230 Dziękczynna z okazji 18 rocz. urodzin Marleny Żołnierewicz 
1230 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
dla Barbary i Konrada z okazji 2 rocznicy ślubu 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 Dziękczynna za udany przeszczep (3 rocz.) z prośbą o dar życia 
wiecznego dla dawcy 

Kalendarz liturgiczny: 

11 X  św. Jan XXIII - 
              papież 
13 X   bł. Honorat 

Koźmiński - 
kapłan  

 

 

„Różaniec jest modlitwą   
 mojego serca  .” 

 

Papież Franciszek 
 



było w Starym Testamencie. Mojżesz zgodził się na takie żądanie ludzi i 
w trudnych wypadkach pozwolił stosować list rozwodowy. Chrystus 
znosi to Mojżeszowe złagodzenie. Wzywa do uszanowania decyzji 
Boga. I mimo tak jasnego postawienia sprawy przez Zbawiciela, wśród 
chrześcijan coraz częściej pojawiają się żądania, by je zlekceważyć 
i usprawiedliwić rozpad małżeństwa. Ludzie, którzy popełnili błąd 
niewłaściwego doboru partnera, chcą udowodnić, że są mądrzejsi od 
Boga i lepiej znają drogę do szczęścia, niż On. Jezus jednak dobrze wie, 
że ze zranionego serca nie da się budować nowego, szczęśliwego 
domu. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 
9). 

Z punktu widzenia religijnego warto wśród wielu przyczyn 
wzrastającej liczby rozpadających się małżeństw dostrzec dwie. 
Pierwsza to brak odpowiedniego przygotowania do małżeństwa. 
Niewielu młodych ludzi dorasta do podjęcia obowiązków dobrej matki 
i odpowiedzialnego ojca. Ich niedojrzała decyzja zyskuje wymiar prawny, 
a w Kościele sakramentalny, i przez to jej konsekwencje są już 
całożyciowe. Zbyt późno odkrywają swą pomyłkę, a jej naprawa 
przerasta ich możliwości. Skoro bowiem nie byli odpowiednio 
przygotowani do budowy domu szczęścia, tym bardziej nie są 
przygotowani do jego ratowania, gdy się rozpada. Nie należy się też 
dziwić, że w chwili próby nie umieją sprostać zadaniu i ratują się 
ucieczką. Ucieczka ta jednak jest ich klęską. Trzeba odkryć ten 
mechanizm, ponieważ skuteczna praca nad zahamowaniem wzrostu 
ilości rozwodów wiedzie przez udoskonalenie wychowania młodych, 
w rodzinie i Kościele, do pełni odpowiedzialności za budowę rodzinnego 
domu. 

Druga przyczyna jest jeszcze poważniejsza. Nowożeńcy stając 
przy ołtarzu dają Bogu słowo, że nie opuszczą współmałżonka aż do 
śmierci. Gdyby potraktowali Boga jako konkretną osobę i wiedzieli Komu 
dają słowo, to oddaliby życie, ale danego Mu słowa by nie złamali. 
Niesłowność wobec Boga jest zawsze brakiem szacunku dla Niego. 
Niesłowny człowiek nie traktuje na serio ani współmałżonka, ani 
Kościoła, ani Boga. Dotykamy tu słabości wiary. Wierność miłości 
małżeńskiej można budować w sposób pewny jedynie w oparciu o Boga. 
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”. Kto wie, kim 
jest Bóg, nie będzie Go poprawiał, lecz uczyni wszystko, by 
współpracować z Nim w łączeniu serc i budowie domu szczęścia. 

 
 
 
 
 
 
 

Por. Ks. Edward Staniek 

Nie jest dobrze ze światem, w którym wszystko jest na chwilę, na 
niby, na próbę, dopóki nam się nie znudzi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna 

był sam; powiedział Bóg i dał Adamowi pomoc w osobie Ewy. Ewa to 
odpowiedź na samotność mężczyzny, to matka jego dzieci. Razem budują 
nowy, wspólny świat. Człowiek przestaje być samotny dopiero wtedy, gdy 
odnajduje w sobie wiarę w niezawodną Obecność. W małżeństwie jest ona 

zobowiązaniem nie na chwilę, nie na niby, nie na próbę, ale na zawsze, 
nawet wtedy, gdy się znudzi. 

Por. Oremus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W tym tygodniu wspominamy w kalendarzu liturgicznym: w 
czwartek – św. Jana XXIII – papieża, w sobotę bł. Honorata 
Koźmińskiego – kapłana, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych. 

2. Trwa miesiąc październik – miesiąc maryjny. Ojciec Święty Franciszek 
prosi wiernych na całym świecie o modlitwę różańcową w intencji 
Kościoła. Różaniec dla młodzieży i dorosłych codziennie pół godziny 
przed wieczorną Mszą świętą. Różaniec dla dzieci w: poniedziałek i 
środę o godz. 17:00. 

3. Za tydzień [w niedzielę] obchodzimy w Polsce Dzień Papieski. Przy 
drzwiach kościoła – zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło 
Trzeciego Tysiąclecia, która wspiera utalentowanych młodych ludzi.  

4. 19 października - Dzień Papieski. Koncert ku czci św. Jana Pawła II. 
Gościem głownym będzie Eleni – która dla nas zaśpiewa. Koncert 
odbędzie się na Hali widow-sport przy ul. Grunwaldzkiej. 

5. Dziś do puszek składamy ofiary na działalność charytatywną 
prowadzoną przez Caritas Diecezji Elbląskiej. Za wszelkie gesty 
życzliwości – dziękujemy! 

6. W przyszłą niedzielę (po Mszy św. o godz. 11:00) odbędzie się 
spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii  Świętej. 

7. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuł: o naczelniku państwa 
Polskiego Józefie Piłsudskim, legendarnym obrońcy wybrzeża 
admirale Józefie Unrugu, a także o trwającym w Rzymie synodzie 
biskupów na temat młodzieży. Zachęcamy do lektury! 


