
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 3; XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 24 WRZEŚNIA 2017 
Iz 55,6-9; Ps 145; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a 

 

 

Złe oko  

To nieprawda, że tylko ludzie źli są nielubiani. Dobry człowiek 
również ma swoich wrogów. Ich szeregi tworzą ci wszyscy, którzy z jego 
dobroci nie skorzystali. Zwraca na to uwagę Jezus w przypowieści 
o robotnikach pracujących w winnicy. Gospodarz wypłacił wszystkich 
sprawiedliwie, lecz niektórym okazał nadto dobroć, dając im więcej niż 
wynosiła zapłata za ich pracę. W tej sytuacji ci, którzy zgodnie z umową 
zostali sprawiedliwie wynagrodzeni, a nie skorzystali z jego dobroci, 
zaczęli na niego szemrać. Stali się jego wrogami, mimo że w niczym ich 
nie skrzywdził. Gospodarz stawiając jednemu z nich pytanie: „Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” dotyka samej istoty całego 
problemu. 
 Okazuje się, że na dobroć człowieka można patrzeć złym okiem. 
Jest to paradoks, ale życie często potwierdza jego istnienie. Oto umiera 
bogaty człowiek. Lata całe pracował w Stanach Zjednoczonych 
i zgromadził sporo pieniędzy. Zgodnie z jego życzeniem żona dużą 
część ich majątku przeznacza na dobre cele. Rodzina zmarłego męża 
spogląda na to „złym okiem”. Szemrzą głośno, robią wymówki 
i awantury. Skoro mimo to nic nie zyskali, stają się zaciekłymi wrogami, 
tak zmarłego, jak jego żony. Liczyli, że na tej śmierci skorzystają, 
chociaż po sprawiedliwości nie mieli prawa ani do jednej złotówki. Takich 
sytuacji w życiu można spotkać wiele. 

Biada, jeśli ktoś usiłuje wytłumaczyć konflikty między ludźmi 
jedynie krzywdą, jaka została wyrządzona. Wrogowie wyrastają jak 
grzyby po deszczu tam, gdzie obficie płynie dobroć, a oni jej nie 
doświadczają. W życiu trzeba się liczyć nie tylko z obiektywną oceną 
tego, co dobre i złe, lecz również z owym „złym okiem”, które nie lubi 
dobroci, jeśli ona nie jest jemu wyświadczona. Takie „złe oko” nie tylko 

Intencje mszalne: 25.09 - 01.10 
 

Poniedziałek, 25 wrzesień  2017 
700    śp. Antoni Zubiel 
1800 śp. Maria Palenciuk (od rodziny Rudnickich) 
Wtorek, 26 wrzesień 2017 
700  śp. Jadwiga Traks 

1800 śp. Stanisław Piekarski  
Środa, 27 wrzesień 2017 
700   śp. Romuald Sosnowski (14 rocz.) 

1800 śp. Iwona Chudzikiewicz 
1800 śp. Stanisława Ruszkowska (1 rocz.), Grzegorz Ruszkowski  
(1 rocz.), Tadeusz Nawrocki (30 rocz.) 

Czwartek, 28 wrzesień 2017 
700   

1800  śp. Wacław Kowalski (14 rocz.), Krzysztof Kowalski (4 rocz.) 
1800  śp. Irena (7 rocz.) i Stanisław (20 rocz.) Kątnik, oraz rodzice z 
obojga stron 
Piątek, 29 wrzesień 2017 
700 

1800  śp. Zygmunt (34 rocz.), Mariusz (30 rocz.) 
1800   o uwolnienie męża od nałogów, uzdrowienie jego duszy i ciała, 
oraz o potrzebne łaski i żywą wiarę dla dzieci i ich rodzin 
Sobota, 30 wrzesień 2017 
700   
1800  śp. Janina Chojnicka i Kazimierz Chojnicki, zmarli z rodziny 
Karczmarczyków i dusze w czyśćcu cierpiące 
Niedziela, 01 październik  2017 
800 śp. Rodzice: Władysława (8 rocz.) i  Stanisław Szostek, oraz brat Jan 
800  śp. Andrzej Gilniewski (1 rocz.) 
930 śp. Janina Kesler, Antoni, Urszula i zmarli z obojga stron 
930 Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Oliwi  
1100  Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Aleksandry i Mirosława 
1230 Żywy różaniec 
1230  Dziękczynna w 30 rocz. urodzin Dominiki 
1800 Dziękczynna z okazji urodzin Natalii i Łukasza 
 
 



patrzy, ale wzywa usta do szemrania, a nierzadko nadto ręce do 
szkodliwego działania. Nikt nie policzy łez, jakie na ziemi wylały oczy 
dobre tylko dlatego, że znalazły się w zasięgu spojrzenia oka złego. 
Oko złe patrzy na innych przez pryzmat swego egoizmu. Dobre jest dla 
niego wyłącznie to, co przynosi mu korzyść. Stąd też zawsze zestawia 
siebie z innymi. Na jednych, uboższych od siebie, patrzy z góry, a na 
innych z zazdrością. Krzywda dzieje mu się wtedy, gdy on nie korzysta, 
a korzystają inni. 

Właściciel złego oka nie umie się cieszyć z dobra posiadanego 
lub otrzymywanego przez innych ludzi. Jego wypaczone spojrzenie na 
świat wypełnia go smutkiem. Czując się wciąż pokrzywdzony, krzywdzi 
innych, a nierzadko czyni to z zimną premedytacją. 
Losy Jezusa wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby cudu zamiany wody 
w wino dokonał nie u ubogich ludzi w Kanie Galilejskiej, lecz na dworze 
Heroda, a zamiast wskrzeszenia syna wdowy z Naim przywrócił do życia 
kogoś z bliskich Kajfasza. Oni złym okiem patrzyli na to, że On jest 
dobry. 

Chrześcijanin wędrujący za Mistrzem z Nazaretu nie może się 
dziwić niechęci do niego, często nawet ludzi bliskich, z tego powodu, że 
jest dobry. Dobroć to trudna sztuka. Pomagając jednym, innym się 
narażamy. Nie uniknął tego Chrystus i nie uniknie żaden Jego uczeń. 
Stąd też w czynieniu dobra nie należy się kierować względami ludzkimi, 
lecz zawsze pragnieniem pełnienia woli Bożej. Dobrze należy czynić 
tam, gdzie Bóg tego oczekuje i tak, jak On tego pragnie. 
 

       Por. Ks. Edward Staniek 
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Księdzu zginęła mąka. Podejrzewał organistę, więc 
postanowił dobrać się do niego podczas spowiedzi. 
Podchodzi organista Antek do konfesjonału, a ksiądz bez wstępów 
pyta: 
- Nie wiesz, kto mi mąkę kradnie? 
- Co ksiądz mówi?  
- Kto mi mąkę kradnie?  
- Tu nic nie słychać - odpowiada sprytny organista.  
- Co ty opowiadasz!  

- Zamieńmy się miejscami, to zobaczymy.  
Zamienili się miejscami.  
- A nie wie ksiądz, kto najbardziej obżera się ciastkami i wygląda jak 
beczka? - pyta Antek.  
- Rzeczywiście, tu nic nie słychać. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitw o trzeźwość Narodu, w 
związku z przeżywanym Rokiem Narodowego Kongresu 
Trzeźwości. Gorąco zachęcamy wszystkich do modlitwy za ludzi, 
którzy dotknięci są tym zniewoleniem, oraz za ofiary tego 
dramatu. Szczególnie dziś niech łączy nas na modlitwie ta 
intencja. 

2. Małżeństwa z kręgów Wspólnoty Domowego Kościoła  gorąco 
zapraszają wszystkie małżeństwa naszej Diecezji na wspólne i 
uroczyste świętowanie swoich Jubileuszy oraz odnowienie 
przysięgi małżeńskiej. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 30 
września [sobota] o godz. 15.00 w katedrze św. Mikołaja w 
Elblągu wobec ks. Biskupa Elbląskiego.   

3. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Elbląskiej oraz Elbląskie 
Duszpasterstwo Akademickie zapraszają do udziału w 
weekendowym kursie przedmałżeńskim w dniach 6-8 
października 2017 [kościół Bożego Ciała w Elblągu]. Rozpoczęcie 
kursu: 6 października godz. 18.00.  

4. Zachęcamy do włączenie się w ogólnopolską inicjatywę 
„Różaniec do granic”, aby otoczyć modlitwą naszą Ojczyznę oraz 
cały świat. Wielka modlitwa narodu odbędzie się 7 października 
bieżącego roku. Szczegóły na stronie internetowej diecezji, oraz 
na plakacie. 

5. W najbliższym czasie będziemy również informować o 
Obywatelskiej inicjatywie „Zatrzymaj Aborcję”, która ma służyć 
ratowaniu życia dzieci poczętych. 


