
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 6; XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 PAŹDZIERNIK 2017 
Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20;Mt 22,1-14 

 

Braterskie wyrzeczenie 

 Dwaj bracia. Jeden bardzo pracowi-
ty i uczciwy, drugi „kombinator”. W domu 
rodzinnym ten młodszy ciągle żył jako pa-
sożyt. Ani ojciec, ani matka nie zorientowali 
się, że synek żyje kosztem ich i kosztem 
swego brata. Konflikt zaostrzył się, gdy 
starszy założył rodzinę. Ojciec postanowił 
dać mu jego część. Uwzględnił jednak duży 
wkład syna w doskonalenie domu i jego 
kilkuletnią współpracę w warsztacie razem 
z nim, uważając, że pewne dobra nie pod-
legają podziałowi i może je sobie zabrać 
jako swoją własność. Młodszy nie chciał 
o tym słyszeć. Przeliczył wszystko na dola-
ry, od samochodu po tapczan, i zażądał 
równego podziału co do centa. W domu 
powstało piekło. Dla matki i rodzinnego spokoju starszy ustąpił, ale 
w jego sercu obudziła się nienawiść do brata. 
            Upłynęły lata. Po śmierci ojca scena podziału pozostawionego 
przez niego majątku, w oparciu o testament, powtórzyła się według tego 
samego scenariusza, „Kombinator” potrafił wyliczyć nawet ilość paliwa, 
jakie zużył odwiedzając swego ojca w jego chorobie. Doprowadził do 
unieważnienia testamentu. I tym razem starszy brat ustąpił. Zrobił jednak 
postanowienie, że już nigdy się z bratem nie spotka. 
             Te dramatyczne wydarzenia ujawniają jeden z podstawowych 
mechanizmów niszczących braterską wspólnotę. Jest nim niezdolność 
do wyrzeczenia. Wprawdzie starszy kilkakrotnie decydował się na nie, 

Intencje mszalne: 16.10 - 22.10 
 

Poniedziałek, 16 październik  2017 
700    O Boże błogosławieństwo dla Ireny 
1800 śp. Mirosław Załęski (13 Msza św. Gregoriańska) 
Wtorek, 17 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (14 Msza św. Gregoriańska) 

1800 śp. Maria Pietruszewska (wspomnienie 93 urodzin), Marian 
Pietruszewski 

Środa, 18 październik 2017 
700   śp. Mirosław Załęski (15 Msza św. Gregoriańska) 

1800 O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Jarosława Nalińskich z okazji         
30 rocz. ślubu 

Czwartek, 19 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (16 Msza św. Gregoriańska) 
1800  W intencji Panu Bogu wiadomej 
Piątek, 20 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (17 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Zofia i Bronisław Ulatowscy, Antoni, Anna, Krystyna 
Sobota, 21 październik 2017  
700  śp. Mirosław Załęski (18 Msza św. Gregoriańska) 
1800  śp. Gertruda i Feliks Kala oraz zmarli z rodzin Zawolińskich i Kala 
Niedziela, 22 październik  2017 
800 śp. Mirosław Załęski (19 Msza św. Gregoriańska) 
930 śp. Franciszek Kasyna i zmarli z rodziny 
930 śp. Dominik Owsiany (9 rocz.) 
1100  Dziękczynna za przeżyte lata Józefy i Ryszarda z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i całej rodziny 
1230 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Rafała i 

Małgorzaty Wulczyńskich z okazji 3 rocz. ślubu  
1800 10 rocz. urodzin Sebastiana. 

Kalendarz liturgiczny: 

16 X  św. Jadwiga  
            Śląska    
17 X  św. Ignacy  
            Antiocheński 
18 X  św. Łukasz 

Ewangelista  
20 X św. Jan Kanty 
22 X  św. Jan Paweł II 
 

„Różaniec jest modli-



ale czynił to nie dlatego, że chciał, lecz dlatego, że musiał. Stąd w jego 
sercu wzrastała niechęć do brata, aż do niebezpiecznych granic niena-
wiści. Tracił dobra materialne i tracił spokój sumienia. Nie można bo-
wiem cieszyć się życiem, cierpiąc na chorobę nienawiści. Młodszy 
w ogóle nie odkrył wartości wyrzeczenia. Tym samym krzywdził ojca, 
matkę, brata. Głównie jednak krzywdził siebie. Chęć posiadania wpro-
wadziła go na drogę donosicielstwa, oczerniania, współpracy z ludźmi 
dalekimi od uczciwości. Został znienawidzony nie tylko przez brata, ale 
przez większość rodziny, sąsiadów, kolegów. Tego typu człowiek brater-
stwa nie zbuduje.  
            Egoistów mogą łączyć wspólne interesy, ale nigdy serce. Ten, 
kogo nie stać na wyrzeczenie, żyje zawsze oddzielony od innych tym, co 
posiada lub czego pragnie. Z reguły za posiadanymi dobrami ukrywa 
swoje małe serce, tak małe, że nawet nie stać go na wstyd z powodu 
swego nieuczciwego postępowania.  
           Jezus w przypowieści o zaproszonych na ucztę obnaża ten me-
chanizm nędzy człowieka. Zaproszeni mieli szansę wzięcia udziału 
w budowaniu braterstwa jednego stołu. Nie potrafili jednak dla tak wspa-
niałego spotkania zrezygnować z tego, co posiadali – z pola, wołów, 
kupiectwa. Rezygnując z zaproszenia do wspólnego stołu na rzecz po-
siadanych dóbr, udowodnili, że nie dorośli do budowania braterskiej 
wspólnoty. 
           Św. Paweł, wielki znawca ludzkiego serca, stawiając Filipianom 
siebie jako wzór do naśladowania, pisze o swojej wolności, która między 
innymi polega na umiejętności wyrzeczenia. „Umiem cierpieć biedę, 
umiem i obfitować. Do wszelakich w ogóle warunków jestem zaprawio-
ny, i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku”. Oto 
postawa człowieka, który może być dobrym bratem. W spotkaniu z nim 
każdy odkryje braterskie serce, które nie zawodzi ani w dniach pomyśl-
ności, ani w dniach głodu i pragnienia. Braterstwo wymaga wolności od 
dóbr doczesnych, wymaga wyrzeczenia, które jest nieodzownie potrzeb-
ne do osiągnięcia celu. Szukając ludzi gotowych do tworzenia wspólnoty 
w duchu Ewangelii, trzeba precyzyjnie sprawdzić, w jakiej mierze stać 
ich na wyrzeczenie. Wszelkie pomyłki w tym wypadku mogą okazać się 
fatalne w swych skutkach. Bliskie spotkanie z człowiekiem, który nie zna 
wartości wyrzeczenia, pozostawia z reguły rany trudne do zagojenia. 

 HUMOR                           

Pewien człowiek spowiada się następująco: 
- Dużo przeklinałem, ale też dużo się modliłem - to się wyrównuje. 
Dużo piłem, ale dużo pościłem - też się wyrównuje. Dużo kradłem, 

ale dużo rozdałem ludziom - znowu się wyrównuje. 
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął: 

- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła- to też się wyrów-
nuje! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Zapraszamy w miesiącu październiku na różaniec, codziennie o 
godzinie 17:30. Każdego dnia rozważania prowadzi inna grupa z 
naszej parafii: Poniedziałek - Caritas, Wtorek - Odnowa w Duchu 
Świętym, Środa - Dzieci, Czwartek - Domowy Kościół, Piątek – 
Akcja Katolicka, Sobota - Żywy Różaniec, Niedziela – Młodzież. 

2. Zapraszamy na koncert papieski, który odbędzie się w najbliższy 
piątek o godz. 17:00 w Hali Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej. 
Wejściówki są do odebrania w zakrystii kościoła.  

3. Za tydzień przypada niedziela misyjna. 
4. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Msza św. 

w intencji rodzin, małżeństw oraz samotnych matek, które utraciły 
swoje dziecko sprawowana dziś będzie w kościele bł. Franciszki 
Siedliskiej w Elblągu o godz. 18.00. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć kleryka naszego semina-
rium który będzie rozprowadzał kalendarze na nowy rok. 

6. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z kartkami na wypo-
minki i Mszę świętą  zbiorową. Czytelnie wypisane kartki - z datą 
kiedy rodzina zgromadzi się na modlitwie - prosimy wrzucać na 
tacę podczas Mszy św.  

Ks. E.Staniek 


