
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 
NR 11; XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 Listopad 2018 
Czytania: Dn 12, 1-3; Ps 16; Hbr 10,11-18; Mk 13, 24-32 

 

  
 
 
Kiedy rok liturgiczny dobiega końca, liturgia wzywa wiernych do 

rozważania końca czasów, który zbiega 
się z objawieniem i powrotem chwalebnym 
Chrystusa oraz odnowieniem w Nim 
wszystkich rzeczy. To wielkie wydarzenie 
eschatologiczne przedstawiają dzisiejsze 
czytania, szczególnie zaś proroctwo Da-
niela (Dn 12, 1-3;) i  Ewangelia  
(Mk 13,24-32). 

Te dwa teksty można uważać za 
równoległe, chociaż w Ewangelii wszystko 
jest oświecone nowym światłem  
wynikającym z perspektywy chrystologicz-
nej. Obydwa zapowiadają okres wielkich 
cierpień, który będzie znamionował koniec 
świata obecnego: „Wtedy nastąpi kres  
ucisku, jakiego nie było, odkąd narody 
powstały” — mówi Daniel  (Dn 12, 1); 
„dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia 
Bożego aż dotąd” (Mk 13, 19. 24), potwierdza Ewangelia. Proroctwa 
Daniela, podobnie jak Chrystusa, odnoszą się również do wydarzeń  
historycznych mających nadejść — do prześladowania Żydów przez 
królów pogańskich i zniszczenia Jerozolimy — lecz w pełnym  
znaczeniu odnoszą się one do końca czasów. Doświadczenia 
i cierpienia owej godziny będą ostatnim wezwaniem do nawrócenia 
grzeszników oraz ostatnim oczyszczeniem wybranych. Daremnie  

Intencje mszalne: 19.11 - 25.11 
 

Poniedziałek, 19 listopad 2018 – bł. Salomei, dziewicy   
700 śp. Władysław Bednarz (19 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Marek Kuczmarski 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Wtorek, 20 listopad 2018 – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
700 śp. Diana Patra 
1800  śp. Władysław Bednarz (20 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Środa, 21 listopad 2018 – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
700    
1800 o Boże błogosł. i Dary Ducha Świętego dla wnuczki Kasi i całej rodziny 
1800 śp. Władysław Bednarz (21 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Czwartek, 22 listopad 2018 – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
700 śp. Ryszard Korba 
1800  śp. Władysław Bednarz (22 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 23 listopad 2018 
700  śp. Władysław Bednarz (23 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Marianna Jóźwik (intencja od Żywego Różańca) 
1800 w intencji Łukasza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 24 listopad 2018 
700  śp. Władysław Bednarz (24 Msza św. gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Niedziela, 25 listopad 2018 
800 śp. Zygmunt Maszewski 
800 śp. Danuta Kulikowska (11 rocz.) 
930  śp. Maria JUREK (6 rocz.) i zmarli z rodzin Serafin i JUREK 
930 śp. Zenon Rodziewicz (4 rocz.), Jarosław Rodziewicz (28 rocz.), 
Mieczysław Rodziewicz (1 rocz.) 
1100  śp. Anna Łęgowska (8 rocz.), Henryk Łęgowski (18 rocz.) 
1230 śp. Władysław Bednarz (25 Msza święta gregoriańska) 
1230 śp. Aniela Knobel (we wspomnienie rocznicy urodzin) 
1800 śp. Jan i Halina Gryta (16 rocz.) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 

Panie, obym był uważny i czuwał oczekując Ciebie 

Kalendarz liturgiczny: 

20 XI  św. Rafała 
Kalinowskiego 

21 XI Ofiarowanie 
NMP 

22 XI św. Cecylii 
 

"Krzyże w życiu pełnią 
podobną rolę jak  

krzyżyki w muzyce: 
Podwyższają". 

 
 
 
 
 

Ludwig van Beethowen 



dociekać, kiedy i jak to nadejdzie; jest to tajemnica Boga. Należy raczej 
mieć na uwadze, że od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa historia 
jest nastawiona na ostateczne przyjście Pana i dlatego powinna służyć 
przygotowaniu Jego chwalebnego powrotu. Zmienne koleje i utrapienia 
dzisiejsze, ale i jutrzejsze, tak jednostek jak i narodów, mają za jedyny 
cel przygotowanie ludzi na ostateczne przyjście Chrystusa oraz na ich 
przyszłe w Nim uwielbienie: „W tym czasie — mówi Prorok — naród 
Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze” 
(Dn 12, 1), czyli zostanie zaliczony do liczby wybranych. Wyzwolenie 
będzie pełne, ponieważ uczestniczyć w nim będzie także materia przez 
zmartwychwstanie ciał. Sprawiedliwi istotnie powstaną z martwych  
„do życia wiecznego” i „będą świecić jak blask sklepienia”; ci zaś, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się do zbawienia braci, „jak gwiazdy 
przez wieki i na zawsze” (Dn12, 2-3). Piękne wyszczególnienie, które 
przewiduje wyjątkową chwałę zastrzeżoną dla Kościoła i apostołów. 
Lecz będzie także i sytuacja krańcowo różna: ci wszyscy, którzy  
sprzeciwiali się łasce, powstaną „ku hańbie, ku wiecznej odrazie”, w ten 
sposób dopełni się owa zagłada, jaką ściągnęli na siebie opierając się 
nieustannie Bogu. Drugi punkt łączący obydwa teksty to pomoc aniołów 
dla wybranych. Daniel mówi o Michale Archaniele czuwającym nad  
narodem Boga; Ewangelia zaś w ogólności o aniołach, którzy będą mieli 
obowiązek zebrać „wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi 
aż do szczytu nieba” (Mk 13, 27). Nikt nie zostanie zapomniany;  
wszyscy — aniołowie i ludzie — zostaną wezwani na chwalebny powrót 
Zbawiciela. „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego 
w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk13, 26). Chrystus przyszedł na 
świat pierwszy raz w pokorze, w ukryciu, w cierpieniu, by go odkupić 
z grzechu, powróci jednak na końcu wieków w całym blasku swojej 
chwały, by zebrać owoce swojego odkupieńczego dzieła. 

Dlatego Kościół pierwotny, rozmiłowany w Chrystusie 
i spragniony oglądać Jego chwalebne oblicze, czeka z wielką tęsknotą 
na Jego przyjście. „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20) — było to gorące 
wezwanie pierwszych chrześcijan, żyjących z sercem zwróconym ku 
Niemu, jak gdyby był już w drzwiach. Taką powinna być postawa tego, 
kto zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijańskiego: wyczekiwanie 
Chrystusa i wyjście Mu naprzeciw z zapaloną lampą wiary i miłości. 

 
Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny” 

 

 

Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk,  
zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda i kara wieczna, 

nie są to tematy, o których słucha się z przyjemnością.  
W Eucharystii staje pośród nas Jezus Chrystus, którego  

miłość, objawiona w ofierze krzyżowej, okazała się większa niż 
wszystkie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście możemy odtąd 

znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu, gdyż tylko On ma moc 
nas uwolnić od największego lęku człowieka, lęku przed wiecznym 

bezsensem, pustką i osamotnieniem śmierci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Dziś obchodzimy II Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez 
Ojca Świętego Franciszka. Przy tej okazji, dziękujemy tym 
wszystkim, którzy w ciągu całego roku troszczą się materialnie i 
duchowo o najbardziej potrzebujących w naszej parafii.  

2. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: we wtorek – św. 
Rafała Kalinowskiego – karmelitę, w środę – ofiarowanie Naj-
świętszej Maryi Panny, w czwartek – św. Cecylię – patronkę mu-
zyki kościelnej i organistów. Składamy serdeczne życzenia Panu 
Mariuszowi naszemu organiście i życzymy by ta posługa uświęcała 
Jego życie i pomagała poprzez  piękno muzyki przybliżać  
wszystkich do Boga, który jest źródłem piękna. W czwartek w na-
szej parafii będziemy gościć dzieci z innych przedszkoli na  
„Festiwalu piosenki chrześcijańskiej; SACROSONG”.  
Rozpoczęcie o godzinie 10:00. Zapraszamy serdecznie.  

3. W każdy piątek zapraszamy na „Krąg biblijny” po wieczornej  
Eucharystii. 

4. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta. 

5. Modlitwę za naszych bliskich zmarłych, czyli wypominki odpra-
wiamy w naszym kościele codziennie pół godz. przed wieczorną 
Mszą św. Pamiętajmy w modlitwie o naszych zmarłych. 

Por. Oremusa 


