
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 5; XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 08 PAŹDZIERNIK 2017 
Iz 5,1-7; Ps 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 

 

Odrzucony kamień 

   Powstawanie światopoglądu można 
porównać do budowy domu. Człowiek przez 
całe lata gromadzi różnoraki materiał. 
Dokonuje tego drogą systematycznej nauki 
w szkole i na studiach, drogą obserwacji 
świata i życia, a szczególnie drogą własnych 
doświadczeń. W pewnym momencie pragnie 
to wszystko ułożyć w jedną sensowną 
całość. Rozgląda się wówczas za planami 
domu. Chodzi o wizję życia opartą na 
określonej hierarchii wartości. Ten dom 
winien być piękny, obszerny, wygodny 
zarówno dla właściciela, jak i gości. Ideałem 
jest znalezienie takich planów, by w budowie 
tego domu można było wykorzystać całość 
zebranego materiału. Jeśli nic nie zostaje na 
placu budowy, jeśli wszystko zostało 
ułożone we właściwym miejscu, to znaczy, 
że światopogląd jest dobry. Rzecz jasna 
musi on być otwarty na możliwość rozbudowy i doskonalenia, bo życia 
nie da się zamknąć w żadne statyczne ramy. 
 Proces budowy światopoglądu jest długi i wymaga wiele trudu 
oraz cierpliwości. Prawie nikt nie jest w stanie budować światopoglądu 
od samego początku bezbłędnie. Ciągle coś trzeba poprawiać. Bywają 
okresy kryzysów, gdy wznoszona budowla wali się w gruzy i trzeba ją 
wznosić na nowo. Klęski tego typu, jakkolwiek bardzo bolesne, nie są 
jednak bezowocne. W następnej budowli właściciel unika już 
popełnionych błędów i wznosi dom doskonalszy.  
 Do tej koncepcji życia, traktowanego jako wznoszenie budowli, 

Intencje mszalne: 09.10 - 15.10 
 

Poniedziałek, 09 październik  2017 
700    śp. Mirosław Załęski (6 Msza św. Gregoriańska) 
1800 śp. Maria Palenciuk (Intencja od rodziny Rudnickich) 
Wtorek, 10 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (7 Msza św. Gregoriańska) 

1800 O Boże błogosławieństwo dla rodzeństwa: Mateusza, Pawła, Marty 
i Maksymiliana z okazji 24 rocz. urodzin Maksymiliana w drodze 
do kapłaństwa 

Środa, 11 październik 2017 
700   śp. Mirosław Załęski (8 Msza św. Gregoriańska) 

1800 O Boże błogosławieństwo dla Hanny i Rafała z okazji sakramentu 
małżeństwa 

Czwartek, 12 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (9 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Jadwiga Bohdziewicz 
1800  śp. Tadeusz (10 rocz.), Renata, rodzice z obu stron 
Piątek, 13 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (10 Msza św. Gregoriańska) 

1800  śp. Mariusz (30 rocz.), Zygmunt (34 rocz.) 
Sobota, 14 październik 2017  
700  śp. Mirosław Załęski (11 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Bolesława Bieżuńska (30 dzień po pogrzebie) 
Niedziela, 15 październik  2017 
800 śp. Marianna (3 rocz.), Hieronim (37 rocz.) i zmarli z obojga stron  
930 śp. Antoni Tomczyk (21 rocz.) 
930 śp. Mieczysław (31 rocz.) Franciszka (k.), Antoni i Zdzisław z rodz. 

Barańskich 
1100  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków z rodz. 

Polakowskich 
1230 śp. Mirosław Załęski (12 Msza św. Gregoriańska) 
1230  34 rocz. urodzin Rafała z prośbą o Boże błogosławieństwo 
1800 śp. Jadwiga Naruszewicz oraz Witold i Stanisław 

Kalendarz 
liturgiczny: 

9 X    bł. Wincenty 
Kadłubek, 
biskup  

11 X  św.Jan XXIII, 
papież  

 13 X  bł. Honorat 
Koźmiński, 
prezbiter  

 

„Idźmy naprzód z 
nadzieją” 

 

XVII Dzień Papieski 
 



nawiązuje Chrystus w rozmowie z przywódcami narodu wybranego, 
kiedy przytacza tekst psalmu 118: „Kamień odrzucony przez budujących, 
stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). W interpretacji Mistrza z Nazaretu 
tekst ten zyskuje jednoznaczną interpretację. Kamieniem tym jest sam 
Jezus Chrystus.  
       Wśród różnorodnego materiału budowlanego, jaki człowiek 
gromadzi w celu budowy swego światopoglądu, znajduje się i Chrystus. 
Oryginalny Kamień. Najcenniejszy, jaki można spotkać na ziemi. Jego 
pochodzenie nie jest z tego świata. Różne też są próby wkomponowania 
Go w światopogląd. Jedni traktują Go jako klejnot i budują dla Niego 
pancerną kasę. Inni stawiają Go na najbardziej eksponowanym miejscu, 
by się Nim szczycić. Jeszcze inni budują dla Niego mały ołtarzyk, 
wychodząc z założenia, że w światopoglądzie religijnym winno być 
miejsce na małą kapliczkę. Są to jednak wszystko próby nieudane. Tego 
kamienia nie da się bowiem ustawić tam, gdzie człowiek chce. On ma 
tylko jedno miejsce. Jest kamieniem węgielnym, to znaczy decydującym 
o fundamencie całej budowli.  
        Rozmowa Jezusa z przywódcami narodu wybranego odsłania ich 
decyzję. Ponieważ zrozumieli, że nie mogą Jezusa „ustawić” 
i wykorzystać tak, jak tego pragnęli, postanowili Go odrzucić. Do ich 
budowli nie pasował. Ocalając budowlę zdecydowali się na odrzucenie 
najcenniejszego kamienia, jaki znalazł się w ich rękach. Paradoks tej 
decyzji tkwi w tym, że wartość odrzuconego przez nich kamienia 
przewyższała miliony razy wartość budowli, którą chcieli ocalić. 
        Błąd przywódców narodu wybranego popełnia wielu ludzi. Nie jest 
łatwo położyć Chrystusa w fundamencie swego światopoglądu i życia. 
On bowiem natychmiast zaczyna decydować o koncepcji całej budowli. 
On jest nie tylko kamieniem węgielnym, ale i inżynierem nadzorującym 
wznoszenie budowli. On też organizuje dalsze zbieranie materiału. On 
decyduje o jego wykorzystaniu. On też posiada przygotowany 
z dokładnością do sekundy plan robót. Z chwilą uznania Jezusa za 
fundament życia rozpoczyna się wytężona praca, która trwa już do 
śmierci. Z Nim i w Nim powstaje niepowtarzalny dom życia o niezwykłym 
rozmachu. 
 Święci to ludzie, którzy „kamień odrzucony przez budujących”, 
uczynili kamieniem węgielnym swego życia. Ponieważ jest to Boski 
kamień, nie należy się dziwić, że wzniesiona na nim budowla trwa 
wiecznie. 

 

   
 
 

 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Zapraszamy na codzienne wspólne odmawianie modlitwy 
różańcowej o godz. 17:30.  

2. Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski. Budujemy żywy pomnik 
dla papieża Jana Pawła II składając do puszek ofiary na 
kształcenie młodych, utalentowanych, czasami mniej zamożnych 
Polaków. Gala Uroczystych Dni Papieskich w Elblągu odbędzie 
się w dniu 20 października br. o godz. 17.00. W programie 
wręczenie statuetki TUUS oraz koncert Halinki Młynkowej w Hali 
Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej.   

3. Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj przy naszym kościele zbierane 
są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj 
Aborcję”. Niech to będzie również nasz konkretny żywy pomnik 
św. Jana Pawła II, który zawsze przypominał nam, że wszyscy 
musimy chronić najbardziej bezbronnych jakimi są poczęte dzieci. 
Aby podpisać się, trzeba znać swój numer PESEL.  

4. W najbliższą sobotę (14 października) będziemy przeżywać w 
naszej parafii jubileusz 25 lecia Stowarzyszenie COC Diecezji 
Elbąskiej. Uroczysta Msza św. jubileuszowa o godzinie 11:00 pod 
przewodnictwem ks. Biskupa Jana Styrny. Zapraszamy wszystkie 
osoby chore i starsze. 

5. Za tydzień, w niedzielę 15 października w Polsce przeżywać 
będziemy Dzień Dziecka Utraconego. W tym cierpieniu jako 
chrześcijanie, pragniemy być razem i iść razem dalej. Msza św. w 
intencji rodzin, małżeństw oraz samotnych matek, które utraciły 
swoje dziecko sprawowana będzie w kościele bł. Franciszki 
Siedliskiej w Elblągu o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy! 

6. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Dziś m.in. ciekawe 
artykuły o tym jak rozmawiać z dziećmi gdy słabnie ich wiara i 
religijność, o włoskiej stygmatyczce Gemmie Galgani oraz 
latających taksówkach w Dubaju.                 

7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:          
Śp. Stefania Bednarczyk, lat 90, z ul. Grottgera Por. Ks.E. Staniek 


