
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 10; XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 LISTOPAD 2018    
Czytania: Krl 17,10-16; Ps 146; Hbr 9, 24-28; Mk 12, 38-44 

 

Jałmużna – ofiarą miłości 

 W dzisiejszych czytaniach widzimy dwie postacie kobiece, dwie 
biedne wdowy odznaczające się wiarą 
i wielkodusznością. Pierwsze czytanie  
(1 Krl 17, 10-16) mówi o niewieście z Sarepty, 
doprowadzonej do nędzy wskutek posuchy 
i nieurodzaju. A jednak na żądanie proroka 
Eliasza nie tylko podaje mu wodę do picia, lecz 
także chleb upieczony z ostatniej garści mąki. 
Miała zaspokoić nim głód własny i swojego 
syna. „Zjemy to, a potem pomrzemy”  
(1Krl 17,12),  powiedziała niewiasta  
przedstawiając swoje dramatyczne położenie. 
Jednak poganka okazuje zadziwiającą wiarę 
w słowa proroka zapewniającego ją w imieniu 
Boga izraelskiego: „Dzban mąki nie wyczerpie 
się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, 
w którym Pan spuści deszcz na ziemię”  
(1Krl 17, 14). Dzięki tej obietnicy oddaje swój 
chleb. Chleb to niemała rzecz, kiedy stanowi 
jedyny ratunek, po prostu wszystko. Aby go 
oddać innym, potrzeba niezwykłej wielkoduszności. 
Podobny czyn zapisała Ewangelia (Mk 12, 38-44). Jezus, patrząc na ludzi 
rzucających pieniądze do skarbony w świątyni zauważył, że między 
bogaczy, którzy „rzucali wiele”, wmieszała się pewna wdowa i wrzuciła „dwa 
pieniążki” (Mk12, 42), Nikt tego nie zauważył, lecz Jezus wskazując ją 
uczniom powiedział: „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego 
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”  

Intencje mszalne: 12.11 - 18.11 
 
 
 
 

Poniedziałek, 12 listopad 2018 - św. Jozafata, biskupa i męczennika 
700    śp. Władysław Bednarz (12 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Walter Dyga (26 rocz.) i zmarli rodzice z obu stron 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych  
Wtorek, 13 listopad 2018 - św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn 
700  śp. Marek Kuczmarski  
1800 śp. Władysław Bednarz (13 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Środa, 14 listopad 2018 
700 śp. Władysław Bednarz (14 Msza święta gregoriańska) 
700 śp. Wiesław Wilmański  
1800 śp. Florian Opaczewski (5 rocz.), Leokadia Opaczewska, Marianna 
Franciszek i Henryka(k) Błaszkowscy, Kazimiera(k) Kachel 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Czwartek,15 listopad 2018  
700  śp. Władysław Bednarz (15 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 16 listopad 2018 – NMP Ostrobramskiej 
700  śp. Marianna Jóźwik (30 dzień po pogrzebie) 

1800 śp. Władysław Bednarz (16 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 17 listopad 2018 – św. Elżbiety Węgierskiej 
700  śp. Władysław Bednarz (17 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Urszula Kadzewicz (mama ks. Proboszcza – int. od Ż. Różańca) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Niedziela, 18 listopad 2018 
800 śp. Jan i Antoni 
800 śp. Maria, Bronisław, Wacław, Zygmunt, Wiesława(k) i Stanisław z 
rodziny Deniziak 
930 śp. Bronisław Jackiewicz (22 rocz.), rodziny Jackiewicz i Kokoszko 
930 śp. Helena i Czesław, Mirosława(k) i Jan oraz Stanisław  
1100  śp. Barbara Pytlińska i zmarli rodzice z obu stron 
1100 Dziękczynna z okazji 4 rocznicy ślubu Małgorzaty i Rafała 
1230 śp. Stanisław Piekarski 
1230 śp. Władysław Bednarz (18 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych  
 

Kalendarz liturgiczny: 

12 XI  św. Jozafat 
13 XI  św.Pierwsi 

 Męczennicy polscy 
16 XI NMP 

Ostrobramską 
17 XI św. Elżbieta 

Węgierska 
 

„A jeśli komu droga 
otwarta do nieba, Tym co 

służą Ojczyźnie  .” 

 
 

 

Jan Kochanowski 



(Mk12, 43-44). Bóg nie patrzy na jakość daru, lecz na serce i na 
usposobienie tego, kto dar składa. Wdowa, która z miłości ku Niemu 
pozbawia się wszystkiego, co ma, daje o wiele więcej niż bogaci. Oni 
bowiem składają wielkie sumy nie umniejszając zgoła swoich zasobów. Jej 
czyn można wyjaśnić jedynie ogromną wiarą, jeszcze większą niż wiara 
niewiasty z Sarepty, nie opierała się bowiem na obietnicy proroka, lecz 
jedynie na Bogu, i działała bez żadnej innej pobudki prócz tej jednej: 
służenia Mu całym sercem.  
 Takie postępowanie jest jawnym przeciwieństwem postępowania 
faryzeuszów i uczonych w prawie, których Jezus przed chwilą potępił: 
„Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy” (Mk12, 40). 
Uczynili religię podnóżkiem własnych ambicji i zamiast popierać sprawę 
słabych i bezbronnych, korzystają ze swego autorytetu i nauki, by grabić ich 
dobra. Warto się nad tym zastanowić. Jeśli człowiek nie jest do głębi prawy 
i szczery, może dojść do tego, że będzie posługiwał się religią dla własnych 
samolubnych interesów. Prawdziwa religia polega na tym, by służyć Bogu 
w czystości serca, czcić Go „w Duchu i prawdzie” (J 4, 24), łącząc 
z modlitwą dar z siebie samego — aż po ofiarowanie dla Niego ostatniego 
grosza. To także służyć Bogu miłością bliźniego, która nie mierzy tego, co 
daje, i nie daje tylko tego, co nam zbywa, lecz troszczy się o potrzeby 
bliźniego. Jałmużna nie jest wyrazem miłości chrześcijańskiej, jeśli nie jest 
darem siebie, on zaś jest niemożliwy bez ofiary, bez wyrzeczenia, bez 
odmówienia czegoś sobie samemu. Miłość chrześcijańska to płakać z tymi, 
którzy płaczą (Rz 12, 15), to dzielić z ubogim jego los, jego braki, a 
w ciężkim położeniu także głód. Tak właśnie postąpiła wdowa z Sarepty 
dając swój ostatni chleb, czy też wdowa żydowska ofiarowując swoje 
mienie. 
 Najwyższym wzorem jest jednak zawsze Jezus, który przyszedł na 
świat oddać życie za ludzi, „na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego 
siebie” (II czytanie: Hbr 9, 24-28). Chrześcijanin zbawiony przez tę ofiarę 
powinien uczestniczyć w niej przez dar z siebie na doczesne i wieczne 
zbawienie braci. 
 

Patron dnia  
Święty Marcin z Tours, biskup 

Urodził się ok. 316 r. w Panonii (dzisiejsze Węgry). Jego ojciec był 
rzymskim trybunem wojskowym. Mając 15 lat wstąpił do armii 

Konstancjusza II. W czasie odbywania służby wojskowej spotkał żebraka, 

który poprosił go o jałmużnę. Marcin oddał mu połowę swej opończy. 
Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do 

aniołów: "To Marcin okrył mnie swoim płaszczem". Pod wpływem tego 
wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko. W 361 r. założył 
pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego 

sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w 
Candes. 
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Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Dziś Święto Niepodległości. Wraz z wszystkim rodakami w kraju i 
zagranicą dziękujemy Opatrzności Bożej za odzyskanie wolności i 
wskrzeszenie do życia państwa polskiego 100 lat temu. 

2. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich zmarłych. Wypominki w 
naszym kościele codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą św. 
Nadal możemy wypełniać i składać w zakrystii lub na tacy karty 
wypominkowe. W niedzielę śpiewamy Nieszpory za zmarłych. 

3. Elbląska Szkoła Biblijna rozpoczyna kolejny rok działalności. Udział 
w spotkaniach szkoły jest darmowy i otwarty dla młodzieży starszej 
oraz osób dorosłych. Spotkania odbywają się w wybrane soboty, raz 
w miesiącu i obejmują  trzy bloki zagadnień realizowanych w 
godzinach od 9.00 do 12.00 w auli Wyższego Seminarium 
Duchownego w Elblągu, ul. Bożego Ciała 10. W najbliższym czasie 
spotkania odbędą się  w soboty 24.11, 15.12 oraz 19.01.  
Rozpoczęcie spotkań - godz. 9.00. Aktualnie realizowane będą 
następujące tematy: - Egzegeza Dziejów Apostolskich, Prawo w 
starożytnym Izraelu. Serdecznie zaprasza ks. Marek Karczewski, 
koordynator.  

4. Zapraszamy również w każdy piątek po wieczornej Eucharystii na 
spotkania „Kręgu Biblijnego” na plebanii naszej parafii. 

5. W naszej jadłodajni wydawane są od poniedziałku do piątku obiady 
dla osób potrzebujących (o godzinie 13:00). 

6. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” ciekawe artykuły 
historyczne związane z tematem odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a także właściwościach miodu i o tym jak go umiejętnie 
używać. Zachęcamy do lektury! 

Por. O. Gabriel 


