
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 
NR 6;XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 Październik 2018 

                 Czytania: Mdr 7, 7-11; Ps 90; Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30 
 

  
 
 
Słowo Boga jest skuteczniejsze i ostrzejsze od najbardziej nowocze-

snego laserowego noża. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a więc 
osiąga to, co dla nas jest niezwykle trudne, wciąż jeszcze w pełni niemożli-
we. Nie umiemy oddzielić życia od ducha, nie potrafimy osądzić pragnień 
i myśli serca. 

To słowo stworzyło jednak ludzkie wolne serce, i mimo iż je przenika 
i zna, idealnie do samego dna, nie ingeruje w nie i nie przestawia nic, by nie 
naruszyć jego wolności. Szanuje ten skarb, bo on decyduje o osobowości 
człowieka i czyni zeń partnera Boga zdolnego do spotkania z Nim na płasz-
czyźnie przyjaźni. 

Dobrze to widać w spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem, który 
wypełniony był pragnieniem osiągnięcia życia wiecznego. Jego życie mo-
ralne było na wysokim poziomie. Ta szlachetność zachowana „od młodości” 
spotkała się z radosnym przyjęciem przez Jezusa. Rzadko Ewangeliści no-
tują, iż Jezus „spojrzał z miłością”. Marek podkreśla to mówiąc właśnie 
o tym spotkaniu. Ta miłość Chrystusa pozwala, a nawet każe postawić wy-
sokie wymagania: „Idź, sprzedaj wszystko, co masz... Potem przyjdź 
i chodź za Mną!”. 

Piękne serce wezwane do przyjaźni z Jezusem musiało dokonać 
wyboru. Przyjaźń za cenę rezygnacji ze wszystkiego, a mówiąc ściślej, za 
cenę zamiany dóbr tego świata na dobra wieczne. Bogaty człowiek stanął 
ze swą wolnością na rozdrożu. Bóg objawił mu perspektywę nowego, inne-
go życia. Szanował jego wolność, nie wywarł żadnej presji, choć wiedział, 
że droga, którą wybiera, będzie drogą jego życiowej klęski. 

Szacunek dla wolności, jaką Bóg obdarzył część stworzonych przez 
siebie istot, stanowi jedyną granicę dla wszechmocy Bożego słowa, dodaj-
my granicę przez Niego samego ustanowioną. 

Jak niesamowitą wartością jest zatem nasza wolność, skoro to Sło-
wo, które stwarza zdumiewająco wielki kosmos, puka jedynie do drzwi na-
szego serca i w progu przekazuje nam wiadomość o możliwości jego ubo-

Intencje mszalne: 15.10 - 21.10 
 

Poniedziałek, 15 październik 2018  - św. Teresy od Jezusa, dziewicy 
700 śp. Marianna Chylińska  
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 Za pomyślność naszej Ojczyzny i skuteczne umacnianie wartości 
chrześcijańskich w Europie i na świecie 
Wtorek, 16 październik 2018 – św. Jadwigi  Śląskiej 
700 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800  śp. Stefan (11 rocz.) i zmarli z rodziny Klecha 
Środa, 17 październik 2018 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męcz.  
700   śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 śp. Stanisław Piekarski  
1800 śp. Janina Niemira (30 rocz.) 
Czwartek, 18 październik 2018 – Święto św. Łukasza Ewangelisty 
700  śp. Władysław Mickiewicz 
1800  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Piątek, 19 październik 2018 
700  śp. Marek Kuczmarski 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 śp. Janina, Franciszek, Ryszard, Mirosław Giermak oraz Helena i 
Stefan Ficek 
Sobota, 20 październik 2018 – św. Jana Kantego, prezbitera  
700  śp. Marianna Chylińska 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 o wypełnienie woli Bożej w życiu Elżbiety i Anny 
Niedziela, 21 październik 2018 
800 o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Mariusza 
800 śp. Bolesław (1 rocz.) i zmarli z rodziny Nowaczyków i Dziurdziów 
930  śp. Franciszek Kasyna i zmarli z rodziny 
930 śp. Ludwik Siwek (31 rocz.) 
1100  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci z okazji urodzin: Ady, 
Igi, Filipa i Nikoli. 
1230 dziękczynna z okazji 46 rocz. ślubu Józefy i Ryszarda, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
1230 śp. Józef Szmyt (25 rocz.), Kazimiera(k) i zmarli z rodziny Szmyt, 
Marchelek, Łukaszewicz 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
 

Skuteczność Bożego słowa 



gacenia. Mimo iż doskonale wie, co w tym naszym sercu jest, nie wchodzi 
do niego, lecz czeka, aż zaprosi je do jego wnętrza. Gdybyśmy znali tajem-
nicę naszej wolności, którą szanuje sam Bóg, odkrylibyśmy wielkość naszej 
godności. 

Wolność nasza nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności za przy-
jęcie lub odrzucenie słowa Bożego. Zamknąć przed Bogiem drzwi swego 
serca może tylko głupiec. 

Wolność winna bardzo uważnie śledzić konsekwencje swoich decy-
zji, bo tylko ich dobra znajomość umożliwia trafność dokonanego wyboru. 

Słowo Boga jest wszechmocne, a człowiek może je odrzucić, nie na 
zasadzie swojej wszechmocy, lecz na zasadzie wolności. Jest to niezwykle 
głęboka tajemnica, do której trzeba nam wracać, i to często, jeśli chcemy 
wykorzystać w pełni zarówno wolność, jak i łaskę wszechmocnego Boga. 

Pod murem klauzurowego klasztoru ludzie marginesu społecznego 
urządzili sobie melinę. Dwa światy sąsiadujące ze sobą bardzo blisko. Gru-
be mury, małe zakratowane okna dzielą dwie wspólnoty. W jednej spotykają 
się siostry zakonne, które odpowiedziały na łaskę Bożą, w drugiej mężczyź-
ni i kobiety sięgające po grzech. O przynależności do jednego czy drugiego 
świata zadecydowała wola. Słowo Boga było skierowane do każdego. Jedni 
powiedzieli swoje „tak”, drudzy nie chcieli zrezygnować z karmienia swego 
ciała. Kochający Bóg delikatnie wspiera tych, którzy wybrali świat łaski. 
Cierpliwie czeka ze swym przebaczeniem na tych, którzy poszli swoimi dro-
gami. Wolność opowiedzenia się po stronie Boga czy grzechu to jedna 
z najgłębszych tajemnic. Chwała każdemu, kto umie powiedzieć Bogu „tak”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1.  Przypominamy, że różaniec w naszym kościele odmawiamy w mie-
siącu październiku codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą świę-
tą. Różaniec dla dzieci w: poniedziałek i środę o godz. 17.00. 

2.  Dziś w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski. Przy drzwiach ko-
ścioła zbieramy do puszek ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Wspomagając młodych, utalentowanych ludzi - buduje-
my żywy pomnik ku czci Jana Pawła II. Pamiętajmy też, że we wto-
rek przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą. 

3.  Dziś także obchodzimy Dzień Nauczyciela, a w czwartek z racji 
wspomnienia św. Łukasza Ewangelisty – święto Służby Zdrowia. 
Pracownikom oświaty i Służby Zdrowia składamy serdeczne życzenia 
Bożego błogosławieństwa! 

 
 
 
 
 

4.  Dziś o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Kmieci-
nie niedaleko Elbląga odbędzie się Koncert Papieski w 40. rocznicę 
wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Na organach za-
gra Pani Katarzyna Olszewska - organistka Bazyliki Archikatedral-
nej w Gdańsku koncertująca na festiwalach muzycznych o randze 
międzynarodowej na terenie całego kraju i za granicą. Po koncercie - 
poczęstunek w sali parafialnej. Do udziału zaprasza - ks. kan. dr hab. 
Józef Kożuchowski - proboszcz parafii w Kmiecinie 

5.  Jutro tj. 15 października przeżywamy w naszej Ojczyźnie Dzień 
Dziecka Utraconego. Pamiętamy o rodzicach, których spotkała tra-
gedia utraty. W tym cierpieniu jako ludzie, a tym bardziej jako 
chrześcijanie pragniemy być razem i iść razem dalej.  W Elblągu 
Msza Św. w intencji rodzin, małżeństw, a także samotnych rodziców 
którzy utracili swoje dziecko - przed narodzeniem, czy też po naro-
dzeniu - sprawowana będzie w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej 
[ul. Willowa 26] w Elblągu o godz. 18.00. Kościół ten, został przed 
czterema laty wyznaczony przez Ks. Bp. Elbląskiego - jako stacyjny, 
czyli szczególnie miejsce modlitwy w tych intencjach. W tym roku 
Mszy św. przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. dr Zbigniew 
Kulesz - wykładowca psychologii na Wydziale Teologii UWM w 
Olsztynie. 

6.  Rekolekcje dla rodziców, którzy utracili swoje dziecko i przeżywają 
żałobę oraz cierpienie, odbędą się w dniach 2-3 listopada br. w Do-
mu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich [gmina Miłoradz]. Szczegóły 
na stronie internetowej diecezji. 

7. W najbliższy piątek [19 października] o godz. 17.00 odbędzie się w 
Hali Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu Gala XVIII Dni 
Papieskich. W programie: wręczenie nagrody Biskupa Elbląskiego 
TUUS oraz koncert ELENI. Bezpłatne wejściówki do odebrania dziś 
w zakrystii kościoła po Mszy św. 

8.  Za tydzień obchodzimy Niedzielę Misyjną. Ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na wsparcie misjonarek i misjonarzy na całym 
świecie. 

9.  Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego! 
10. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Urszula Kadzewicz, lat 69 (mama naszego księdza proboszcza) 

 


