
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 7; XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 PAŹDZIERNIK 2018 
Czytania: Iz 53, 10-11; Ps 33; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45 

 

Wartość cierpienia  

   Pił, wracając do domu robił wielkie awantury. Dzieci się bały 
ojca, żona chcąc ratować siebie i dzieci 
myślała o separacji. Nagle otrzymała 
wiadomość, że mąż po ciężkim wypadku 
znalazł się w szpitalu. Stanęła nad jego 
łóżkiem. Miał amputowane obie nogi i prawą 
dłoń. Po trzech miesiącach przywiozła do 
domu kalekę. Wkrótce jednak przekonała 
się, że przywiozła dobrego ojca i dobrego 
męża. Ze łzami w oczach przeprosił ją 
i dzieci. Zastrzegł, by do mieszkania nie 
wpuszczała żadnego z kolegów od kieliszka. 
Ich i swoją słabość obwiniał za swe 
kalectwo. Ciężką dolę potraktował jako 
oczyszczenie ze swoich grzechów. „Mam za co pokutować — powiadał 
— chciałbym, by moje dzieci mogły powiedzieć: „nasz tata jest kaleki, 
ale jest dobrym ojcem”. Chciałbym, by żona wiedziała, iż ją kocham nie 
tylko dlatego, że jestem zdany na jej opiekę, lecz dlatego, że mogę się 
radować jej przebaczającym i dobrym sercem. Dla mnie wielkie 
nieszczęście stało się łaską, a według żony najpiękniejszym dniem w jej 
małżeńskim życiu był mój powrót ze szpitala, powrót męża kalekiego, 
lecz nawróconego”.  
 Samotna kobieta stanęła przed operacją. Nie miała siły, by 
zdecydować się na to cierpienie połączone z niewielką możliwością 
ratowania życia. Lekarze nie dawali jej większych szans. Mądry 
spowiednik poradził, by ofiarowała swe cierpienie z prośbą o nawrócenie 
kogoś, na kim jej w szczególny sposób zależy. Był taki człowiek. Porzucił 

Intencje mszalne: 22.10 - 28.10 
 

Poniedziałek, 22 październik 2018 – św. Jana Pawła II, papieża 
700    śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1800 śp. Władysław Mickiewicz  
1800 śp. Stanisława(k) Hitner (5 rocz.)  
Wtorek, 23 październik 2018  
700  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 

1800 śp. Leon Tadeusz Nowak i zmarli z rodziny 
Środa, 24 październik 2018 
700   śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 

1800 śp. Jadwiga i Jan Klimczuk, Honorata i Wacław Lecyk 
1800 śp. Jadwiga Kłos (4 rocz.), Mirosława(k), Henryk, Narcyzm  
Czwartek,25 październik 2018  
700  śp. Marek Kuczmarski 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Piątek, 26 październik 2018  
700  śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 

1800 śp. Aniela Knobel (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Małgorzata, Jan, Władysław i zmarli z rodziny Andrzeja i 
Barbary  
Sobota, 27 październik 2018 
700  śp. Władysław Mickiewicz 
1800 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
Niedziela, 28 październik 2018 
800 śp. Janina Dobrzyńska (2 rocz.) i zmarli z rodziny  
800 śp. Wiktor Borejko (16 rocz.) 
930 śp. Tadeusz 
930 o zdrowie i Boże błogosławieństwo w 91 rocznicę urodzin 
1100  Dziękczynna z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa Krystyny i 
Henryka Berdyczko oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
1230 śp. Zdzisława(k) Wąsowicz 
1230 Dziękczynna z okazji 51 rocznicy urodzin Dariusza Komudy 
1800 śp. Tadeusz Jaworski (32 rocz.) i zmarli z rodziny 
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Andrzeja, Barbary i dzieci 
 

Kalendarz liturgiczny: 

22 X  świętego  
Jana Pawła II- papieża 
 

 

„Miłość, która jest 
gotowa nawet oddać 
życie, nie zginie  .” 

 

Św. Jan Paweł II 
 



ją dwa lata po ślubie, wprowadził w świat samotności. W następne trzy 
lata porzucił tę drugą kobietę z dzieckiem. Był winien wielu krzywd 
wyrządzonych ludziom z racji zajmowanego stanowiska. Kiedyś ona go 
kochała, po latach dalej był to jedyny człowiek jej życia, choć miłość ta 
bardzo bolała. Postanowiła przelać swoje cierpienie przez ręce Boga 
w jego serce. Z taką motywacją zgodziła się na operację. W szpitalu 
przebywała ponad pół roku. Kolejno trzykrotnie chirurdzy pochylali się 
nad nią. Ponad sześć miesięcy wielkiego cierpienia, tak jakby Bóg wziął 
ją za słowo i wycisnął z niej ostatnie krople sił dla ratowania duchowego 
życia jej męża. Wróciła do zdrowia i do pracy społecznej, w której po 
dramacie rozpadu małżeństwa znalazła sens swego życia. Pewnego 
dnia otrzymała zawiadomienie o śmierci swego małżonka. Zniszczył go 
rak w ciągu kilku miesięcy od chwili rozpoznania choroby. Na pogrzebie 
dowiedziała się, iż umarł pojednany z Bogiem. Na cmentarzu brat 
zmarłego podał jej kopertę. W niej trzy krótkie zdania męża skreślone 
przed jego śmiercią: „Piszę te słowa po spowiedzi. Joasiu, przepraszam 
Cię bardzo za wszystko. Przebacz — Mietek”. 

Boimy się cierpienia, czynimy wszystko, by się od niego uwolnić. 
Dziękujemy Bogu, gdy się to udaje. Ciągłą modlitwą wspieramy lekarzy 
i całą służbę zdrowia. Wiemy równocześnie, że cierpienie jest nie do 
uniknięcia. Że nawet wówczas, gdy je zlikwidujemy w dziewięćdziesięciu 
procentach, zostaje te dziesięć nieuniknionego. I tu my, uczniowie 
Mistrza, winniśmy umieć się zachować tak, by dni, godziny, czasem 
minuty cierpienia nie zostały stracone. 

Cierpienie posiada wielką wartość porządkującą nasze życie, 
oczyszczającą z grzechów już popełnionych i uzdrawiającą innych. Tylko 
w tym kontekście możemy zrozumieć słowa Izajasza proroka: 
„Spodobało się Panu zmiażdżyć swego sługę cierpieniem”, i słowa 
Jezusa skierowane do Jakuba i Jana: „Kielich, który Ja mam pić, pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie”. 
Chodzi o kielich cierpienia i chrzest bolesnych doświadczeń. 

Człowiek będący szafarzem swego cierpienia, umiejący je 
wykorzystać dla siebie i dla innych, staje się kapłanem i dysponuje mocą 
płynącą ze składanej przez siebie ofiary. Jeśli tę ofiarę połączy z ofiarą 
Chrystusa, jej moc przemienia ludzkie serca. 

 
Por. Ks. Edward Staniek 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W całej Polsce obchodzimy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna 
Tydzień Misyjny. Dziękujemy za ofiary składane na tacę, które 
przeznaczone są na wsparcie misjonarek i misjonarzy na całym 
świecie. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich misjonarzach. 

2. Jutro 22 października przeżywamy liturgiczne wspomnienie  
świętego Jan Pawła II. 

3. W najbliższą sobotę odbędzie się w Elblągu V. sesja plenarna 
naszego synodu diecezjalnego. Uczestników synodu otoczmy 
naszą serdeczną modlitwą. 

4. Różaniec w naszym kościele odmawiamy w miesiącu 
październiku codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą św. 
Różaniec dla dzieci w: poniedziałek i środę o godzinie 17:00. 

5. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z kartkami na 
wypominki i Mszę świętą  zbiorową w miesiącu listopadzie za 
naszych zmarłych. Czytelnie wypisane kartki - z datą kiedy 
rodzina zgromadzi się na modlitwie - prosimy wrzucać na tacę 
podczas Mszy świętej. 

6. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych; 
KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) przy parafii św. 
Wojciecha w Elblągu zaprasza na „Noc Świętych”. Rozpoczęcie o 
godz. 19:00 - 31 października. Również wspólnota Domowego 
Kościoła, Wyższe Seminarium Duchowne oraz parafia św. 
Rafała Kalinowskiego zapraszają na „Bal Wszystkich Świętych”  
który odbędzie się 27 paździenika w budynku Seminarium 
Duchownego przy ul. Bożego Ciała 10. Dobra wspólna zabawa w 
towarzystwie świętych prowadzona przez najlepszego wodzireja w 
Polsce: Rafała Folwarskiego. Zgłoszenia u Pani Ani.  
Tel. 603 799 340. Koszt 10 zł. Szczegóły na plakacie.  

7. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” m.in. ciekawy 
artykuł o gimnastyce i patriotycznym wychowaniu w organizacji 
międzywojennej „Sokół”. Zachęcamy do lektury 

8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Marianna Jóźwik – lat 93, z ul. Grottgera 


