
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 48;  XXVII Niedziela Zwykła– 13 Październik 2019 

Czytania: 2Krl 5,14-17-2; Ps 98; 2Tm 2,8-13; Łk 17,11-19

Łaska, wdzięczność, dar wiary i życie z wiary, nawzajem prze-
platają  się  w dzisiejszej  liturgii.  Pierwsze czytanie  (2 Krl  5,  14-17)
przypomina zdarzenie z Naamanem Syryjczykiem, którego prorok Eli-
zeusz uzdrowił z trądu. Bóg posłużył się tym cudem, aby objawić się
poganinowi i powołać go do wiary; uległy łasce, odpowiada nawraca-
jąc się wewnętrznie i wyznając głośno, że Bóg Izraela jest jedynym
prawdziwym Bogiem: „Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma
Boga poza Izraelem” (tamże 15). Następnie, na znak wdzięczności,
składa  dar  prorokowi,  który  stał  się  narzędziem jego  uzdrowienia.
Lecz ten, całkowicie bezinteresowny, odmawia przyjęcia. Prawdziwie
Boży człowiek, Elizeusz — jak każdy prawdziwy prorok — nie chce
wykorzystać wdzięczności wierzących, by się wzbogacić lub stać się
sławnym.  

W pierwszym swoim przemówieniu w synagodze w Nazaret Je-
zus przytoczy fakt uzdrowienia Naamana Syryjczyka (Łk 4, 27) — jedy-
nego  uzdrowionego  przez  Elizeusza  z pominięciem  tylu  trędowatych
Izraelitów — by wykazać, że zbawienie nie jest przywilejem zastrzeżo-
nym dla Żydów, lecz darem ofiarowanym wszystkim ludziom. Podobne
wydarzenie będzie miało miejsce później, kiedy podczas ostatniej podró-
ży do Jerozolimy Jezus uzdrowi dziesięciu trędowatych, z których tylko
jeden — cudzoziemiec — powtórzy gest wdzięczności Naamana i wraz
ze zdrowiem fizycznym otrzyma dar zbawienia (Łk 17, 11-19;ewangelia).
Naprzeciw Jezusa wychodzi grupa dziesięciu nieszczęśliwych; „zatrzy-
mali  się  z daleka  i głośno  zawołali:  »Jezusie,  Mistrzu,  ulituj  się  nad
nami«„ (tamże 12-13). Jest to okrzyk ufności w tego Jezusa, o którym
słyszeli, że czynił cuda i współczuł nędzom ludzkim; prośba została wy-
słuchana. Pan jednak stawia warunek: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”
(tamże  14).  Czego  prawo  Mojżeszowe  żądało  od  trędowatego  już

Intencje mszalne: 14.10 - 20.10

Poniedziałek, 14 październik 2019  
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (14 Msza święta gregoriańska)
1800   śp. Małgorzata  Dreczko 
1800 śp. Stefan w  rocznicę śmierći, śp. Stanisława (k) i Piotr Klecha 
Wtorek,     15 październik   2019  - św. Teresy od Jezusa  
700  śp. Karolina Wójcik-Postułka (15 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jadwiga i Antoni oraz za dziadków i rodzeństwo
Środa, 16 październik 2019 – św. Jadwigi Śląskiej
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (16 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Marianna i Hieronim i zm z obojga stron 
1800  śp. Marianna Jóźwik (1r.ś.), śp. Wacław Jóźwik
Czwartek  ,   17 październik 2019 – św. Ignacego Antiocheńskiego  
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (17 Msza święta gregoriańska)
700 Dziękcz. za 25 lat ślubu Joanny i Krzysztofa  Koc
1800 śp. Stanisław Trykowski (7 r.ś.) 
Piątek,   18 październik 2019 – św. Łukasza Ewangelisty  
700 śp. Sebastian Teterycz
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (18 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     19   październik 2019  
700 śp. Zbigniew Słoński
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (19 Msza święta gregoriańska)
Niedziela,     20 październik 2019   
800 śp. Antoni Tomczyk (23 rocz.)
800 śp. Ludwik Siwek ( 33 rocz.)
930 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Edmunda z okazji 56 r. ślubu, 
oraz o  potrzebne łaski dla całej rodziny
1100  śp. Jarosław Bogdanowicz (2r.ś.), zm. z rodz. Berdyczko i Moskal
1230 śp. Karolina Wójcik-Postułka (20 Msza św. gregoriańska)
1230 śp. Franciszek Grabowski
1800 o pokój wieczny dla Heleny (18r.ś.), Feliksa (25 r.ś.), Alojzego 
(10r.ś.) i zm. z rodziny Detlaff 

„Panie, okazałeś swoje zbawienie; wszystkie 
krańce ziemi ujrzały je” (Ps 98)
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oczyszczonego, dla stwierdzenia jego uzdrowienia (Kpł 14, 2), tego Je-
zus żąda od dziesięciu jeszcze przed uzdrowieniem, podkreślając w ten
sposób wartość posłuszeństwa względem prawa. A gdy udają się w dro-
gę,  by  wykonać  rozkaz,  zostają  uzdrowieni.  Jednakowe  uzdrowienie
wszystkich, lecz niejednakowe zachowanie się trędowatych. „Wtedy je-
den z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym
głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samaryta-
nin” (tamże 15-16). Innych dziewięciu nie odczuło potrzeby powrotu i po-
dziękowania; może właśnie dlatego, że należeli do narodu wybranego,
uważali dary Boże za rzecz, która się im należy. Samarytanin natomiast,
cudzoziemiec, nie śmie sobie rościć żadnych praw i uważając się za nie-
godnego łaski Boga, przyjmuje ją sercem pokornym i wdzięcznym. Ta
postawa pełna pokory i wdzięczności przygotowuje go do większej łaski,
do łaski zbawienia: „Wstań, idź — mówi mu Jezus — twoja wiara cię
uzdrowiła!”(tamże 19).  

Pismo święte po wiele razy stwierdza, że dar wiary nie jest zwią-
zany  z żadnym narodem i  z żadną  sytuacją.  „Słowo  Boże  nie  uległo
skrępowaniu!” — mówi drugie czytanie (2 Tm, 2, 8-13);  nic nie może
przeszkodzić mu zapuścić korzeni nawet w sercach zdecydowanie dale-
kich od ludzi wierzących i wzbudzić w nich wiarę. Lecz św. Paweł mówi
również o innym obowiązku życia z wiary: uważać cierpienie, szczegól-
nie  to,  które  pochodzi  z wierności  Chrystusowi,  nie  za  nieprzyjaciela,
lecz za chwałę i pewny środek do wejścia w krąg zbawienia. „Nauka to
zasługująca na wiarę: jeżeliśmy z Nim współumarli,  wespół z Nim żyć
będziemy. Jeśli  trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować bę-
dziemy” (tamże 11-12). 

Syryjczyk  Naaman i  dziesięciu  trędowatych na pograniczu  Samarii  i  Galilei,
wszyscy oni zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w
oczach ludzi. Trąd, którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także
dusz. Człowiek jest całością, dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to
grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że może oczyścić. To przekonanie, że moje
grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary podszeptom złego, który zapew-
nia:  Niechybnie  umrzesz  z  powodu  swej  nieczystości.  Jezus  mówi  co  innego:
"Twoja wiara cię ocaliła". Uwierz, zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie prze-
konanie, że jestem Bogiem, który nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje
wierności.  

           Oremus 

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Papieski.
2. Zachęcamy  także  do  udziału  w  Koncercie  Papieskim,  który

odbędzie się za tydzień w niedzielę o godz. 16.00 w kościele św.
Jadwigi  Królowej  w Kmiecinie  k.  Nowego Dworu  Gdańskiego.
Wykonawcą koncertu dedykowanego Janowi Pawłowi II jest Chór
Lutnia z Malborka [dyrygent Bożena Belcarz]. 

3. W  rozpoczynającym  się  tygodniu  wspominamy  w  liturgii:  we
wtorek – św. Teresę od Jezusa – karmelitankę, doktora Kościoła; w
środę – św. Jadwigę Śląską [oraz wybór Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową]; w piątek – św. Łukasza Ewangelistę – patrona lekarzy i
służby  zdrowia,  którym  składamy  nasze  serdeczne  życzenia
błogosławieństwa Bożego. 

4. Trwa  październik,  który  został  ogłoszony  przez  Ojca  Świętego
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nabożeństwo różańcowe
w naszym kościele codziennie o g. 17.30. Różaniec dla dzieci: w
poniedziałek, środę  o godz. 17.00. 

5. We wtorek obchodzony jest „Dzień Dziecka utraconego”. Parafia
bł.  Franciszki  Siedliskiej  z  Diakonią  Ruchu  Światło  Życie
zapraszają na Mszę św. w intencji Dzieci, które odeszły - zmarły
przed porodem oraz za ich Rodziców. Msza święta w tej parafii o
godzinie 18:00. Przed Mszą św. będziemy odmawiać różaniec.

6. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem
akcji  jest  zakup  inkubatorów  dla  szpitala  na  Wybrzeżu  Kości
Słoniowej, wspierane jest również dzieło: Wyprawka dla dzieci” w
Kamerunie.  W  ten  sposób  każdy  się  przyczynia  do  wsparcia
misjonarzy.  Sprzęty  jakie  można  przynieść  to:  komputery,
telewizory, komórki, pralki lodówki itp. itd. Zużyte sprzęty można
znosić  i  składać z tyłu naszej  plebanii  do dnia 17 października.
Wywóz nastąpi 18 października o godzinie 10:00.

7. W piątek święto lekarzy - zapraszamy lekarzy i personel medyczny
na  wspólną  modlitwę  w  katedrze  elbląskiej   o  godzinie  18:00.
Mszy św. będzie przewodniczył Bp Jacek Jezierski.

8. Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
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