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Parafii p.w. bł. Doroty z Mątów

NR 49;  XXIX Niedziela Zwykła– 20 Październik 2019
Czytania: Wj 17,8-13; Ps 121; 2Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8

Teksty Pisma świętego na dzień dzisiejszy ześrodkowują się na
temacie wiary rozważanej przede wszystkim jako ufna ucieczka do Boga
oraz  pewność  Jego  pomocy.  Z Księgi  Wyjścia  (17,  8-13;  I czytanie)
czytane  jest  znane  opowiadanie  o Mojżeszu  modlącym  się  na  górze
w tym właśnie czasie, gdy na dolinie synowie Izraela wychodzą do walki
przeciw Amalekitom. „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do
góry [w błagalnym geście], Izrael miał przewagę. Gdy zaś Mojżesz ręce
opuszczał,  miał  przewagę Amalekita”.  Ręce podniesione do góry były
„znakiem”  modlitwy  zanoszonej  do  Boga  z prośbą  o pomoc,
równocześnie zaś — ponieważ Mojżesz trzymał w rękach „laskę Boga”,
którą  dokonał  tylu  cudów — bodźcem dla  ludu,  aby  mężnie  walczył.
Dlatego też, aby zmęczenie nie osłabiało rąk Mojżesza, „Aaron i Chur
podparli  jego  ręce,  jeden  z tej,  a drugi  z tamtej  strony”.  Przedziwny
wyraz wiary, dzięki której zwycięstwa oczekiwano bardziej  od pomocy
Boga niż od męstwa walczących.  

Ewangelia zaś przytacza przypowieść o sędzi i wdowie (Łk 15, 1-
S), którą Jezus opowiedział, by podkreślić, że „wszyscy zawsze powinni
się  modlić  i nie  ustawać”.  Sędzia,  „który  Boga  się  nie  bał”  ani  nie
troszczył  się,  by  bronić  sprawy słabych i uciśnionych,  jak  nakazywało
Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej wdowie, która zwróciła się do
niego,  aby  wymierzył  jej  sprawiedliwość.  W końcu  jednak  uległ  jej
żądaniom — jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać, „żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała go”. Poprzez ten przykład Jezus
chce słuchaczom dać rozumieć, ze Bóg o wiele bardziej niż sprawiedliwy
sędzia będzie słuchał błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością
i wytrwałością.  „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”. Jezus kładzie nacisk

Intencje mszalne: 21.10 - 27.10

Poniedziałek, 21 październik 2019  
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (21 Msza święta gregoriańska)
1800   śp. Helena i Stefan Ficek, Janina, Franciszek, Ryszard i Mirosław 
Giermak 
1800 śp. Franciszek i zmarli z rodz. Kasyna
Wtorek,     22 październik   2019 – św. Jana Pawła II
700  śp. Karolina Wójcik-Postułka (22 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Henryka (k) Wegner
Środa, 23 październik 2019 
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (23 Msza święta gregoriańska)
1800 O Boże błogosławieństwo w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
zdrowie zwierząt hodowlanych oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny 
1800  śp. Wanda, śp. Marian (zm. rodzice) i brat, śp. Dariusz
Czwartek  ,   24 październik 2019 
700 śp. Dariusz Błażejewski
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (24 Msza święta gregoriańska)
Piątek,   25 październik 2019
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (25 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Leon Nowak (41 rocz.)   
Sobota,     26   październik 2019
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (26 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Diana Patra (1 rocz.)
Niedziela,     27 październik 2019 
800 śp. Józef Milak, rodzice Maria i Franciszek oraz Bernard, 
Honorata(k) z rodziny Kempa
930 śp. Karolina Wójcik - Postułka (27 Msza święta gregoriańska)
900  O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę N.M.P. dla Dariusza
1100  śp. Tadeusz, Ryszard i za dusze w czyśćcu cierpiące 
1230 Dziękczynna za sakrament małżeństwa z prośbą o potrzebne 
łaski dla rodziny Suszek 
1800 śp. Jerzy Wiesław Osowski (od siostry Barbary Łady z rodz.)

Pomoc moja od Pana, co stworzył niebo i 
ziemię (Ps 121. 2)

http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2018/20181007.html#czytania


na  ciągłą  modlitwę,  a jest  to  przede  wszystkim  modlitwa  o przyjście
królestwa Bożego, o zbawienie wybranych, gdy w ostatecznym dniu Syn
Człowieczy przyjdzie sądzić świat (zob. tekst poprzedzający: Łk 17, 22-
37). Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy,
aby to był  dzień zbawienia.  Bóg ze swej  strony zapewnia zbawienie,
ponieważ  Chrystus  umarł  i zmartwychwstał  za  cały  rodzaj  ludzki.  Ze
strony ludzi jednak jest wymagany jeden warunek: wiara. „Czy jednak
Syn  Człowieczy  znajdzie  wiarę  na  ziemi,  gdy  przyjdzie?”.  Pytanie,
którym  Jezus  kończy  przypowieść,  pobudza  do  poważnego
zastanowienia.  Kościół  prześladowany  może  być  pewien,  że  jego
nieustanna  modlitwa  o zbawienie  zostanie  w końcu  wysłuchana.  Bóg
uczyni  sprawiedliwość swoim wybranym,  chociaż  teraz  dopuszcza na
nich.  prześladowania,  utrapienia,  niepowodzenia,  jak  dopuścił  na
swojego  Wybrańca,  Jezusa  Chrystusa.  Trzeba  jednak,  aby  Kościół
i poszczególni  wierni  strzegli  czystej  wiary  i bronili  jej  od  pokusy
zniechęcenia. Im więcej Bóg znajdzie w nich wiary wytrwałej i pewnej,
tym bardziej przyjdzie im z pomocą, jak przyszedł z pomocą Izraelowi. 

W tym kontekście drugie czytanie (2 Tm 3,14 — 4, 2) brzmi jak
gorąca  zachęta,  aby  mimo  przeciwnych  haseł  i upadku  wielu  ludzi
pozostać  wytrwałym  w wierze.  „Ty  natomiast  trwaj  w tym,  czego  się
nauczyłeś”,  pisze  Paweł  do  Tymoteusza;  dzięki  Księgom  świętym
nauczył się mądrości wiodącej „ku zbawieniu”, które polega na „wierze
w Jezusa Chrystusa’1. Kto trwa w przywiązaniu do słowa Bożego, nie
zachwieje  się,  dozna  obrony  przeciw  wszelkim  napaściom  i będzie
„przysposobiony do każdego dobrego czynu”.

Na kartach Pi cioksi gu wida ,  jak  ochron  cieszyły  si  wdowyę ę ć ą ą ę
w staro ytnym  Izraelu.  Nie  miały  oparcia,  dlatego  potrzebowałyż
opieki  od  innych.  Wdowa  z dzisiejszej  Jezusowej  przypowie ciś
naprzykrza si  s dziemu, gdy  potrzebuje obrony. Sama nie da sobieę ę ż
rady.  I to  jest  sedno naszej  relacji  z Bogiem:  sami  nie  damy rady.
Dlatego  mamy  Go  prosi ,  woła  do  Niego,  niekiedy  krzycze .  Boć ć ć
jeste my jak  ta  wdowa –  aby  y  naprawd ,  potrzebujemy Bo ejś ż ć ę ż
łaski i obrony. Najpierw jednak musimy si  do tej potrzeby przyzna .ę ć
Stani cie  wę  prawdzie  o naszej  krucho ci  iś  niesamowystarczalno ciś
otwiera drog  ku odnowie całego naszego ycia.ę ż

         Oremus

Z nauczania świętego Jana Pawła II

"Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie
zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu

sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i
pogardzanych". 

Ogłoszenia parafialne  

 Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
 We wtorek wspominamy w liturgii św. papieża Jana Pawła II.
 Za  tydzień  kolekta  przeznaczona  na  potrzeby  Stolicy

Apostolskiej.
 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 i środę  o godz. 17.00. 

 W  przyszłą  niedzielę  po  Mszy  świętej  o  godzinie  11:00
odbędzie się pierwsze spotkanie (organizacyjne) dla rodziców i
dzieci, które chciałyby wstąpić do Oazy Dzieci Bożych. Jest to
formacja w Ruchu Światło Życie. Minimalny wiek dziecka to 5
lat. Serdecznie zapraszamy.

 Dziś  po  Mszach  świętych  Panie  z  CARITAS naszej  parafii
będą zbierały ofiary do puszek na funkcjonowanie CARITAS
diecezji elbląskiej. Bóg zapłać za złożone ofiary.

 Wypełnione  karki  z  wypominkami  za  zmarłych  oraz  Mszą
świętą zbiorową można składać w zakrystii kościoła.

 Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
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