
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 11; XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 LISTOPAD 2017 
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

 
 

Ez 34,11-12.15-17; Ps 23; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
 

Twórcza moc miłosierdzia 

Pięć lat temu zmarła mu żona. Od 
dwu lat sam poważnie chory nie wychodzi 
z domu. W mieszkaniu nie sprzątane od 
pogrzebu żony. Zniknęły tylko instrumenty 
muzyczne, akordeon i dwa klarnety, jego 
najwierniejsi przyjaciele, gdy był w pełni sił. 
Oddał je za posługi: przyniesienie jedzenia, 
przywiezienie węgla na zimę, załatwienie 
innych spraw w mieście. Siedzi przy zasu-
niętym do połowy oknie i od rana do wieczo-
ra wygląda na ulicę czekając śmierci. 
W ciągu ostatnich dwu lat odwiedziła sąsia-
da z kamienicy obok, zabrała młodą kobietę 
z pierwszego piętra. Ostatnio była już bar-
dzo blisko, lecz zapukała do sąsiednich 
drzwi i zabrała siedemnastoletniego chłopca. Po niego ciągle nie przy-
chodzi. On czeka. Jego życie nie ma większej wartości niż stare gazety 
z roku 1967 walające się po podłodze. Wiarę stracił dawno, jeszcze 
w czasie okupacji. Nie wie, czy jest Bóg. Nic go już nie interesuje. Jedyna 
rzeczywistość, na którą czeka, to śmierć. W nią nie trzeba wierzyć. Ona 
jest jedyną sprawiedliwością na ziemi.  
   Obok mieszkają sąsiedzi, którzy póki był zdrów, chętnie korzysta-
li z jego usług. Miał złote ręce i cokolwiek się zepsuło chętnie naprawiał. 
Dziś już nie jest potrzebny, bo ręce się trzęsą i są słabe. W tym samym 
mieście mieszka jego dalsza rodzina. Od czasu do czasu przychodzą, by 
sprawdzić, ile pieniędzy wybrał z książeczki PKO. Jedni i drudzy chodzą 
w niedzielę do kościoła i uważają się za wzorowych katolików, ale nikt nie 
ma czasu na zajęcie się tym starcem. Nikt nie wypierze jego bielizny, nie 

Intencje mszalne: 27.11 - 03.12 
 

Poniedziałek, 27 listopad  2017 
700     
1800 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
Wtorek, 28 listopad 2017 
700   

1800 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
Środa, 29 listopad 2017 
700    

1800 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
Czwartek, 30 listopad 2017 „święto św. Andrzeja” 
1800  W intencji Andrzeja z okazji 45 rocz. urodzin oraz imienin  
1800  Msza św. zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 01 grudzień 2017 
700   
1800  W intencji Panu Bogu wiadomej 
Sobota, 02 grudzień 2017  
700   
1800  śp. Franciszka (2 rocz.) i Michał (17 rocz.) 
Niedziela, 03 grudzień  2017 „Rekolekcje Adwentowe” 
800 Dziękcz. z okazji  80 rocz. urodzin Adama i bł. dla rodziny Wróbel  
930 Dziękcz. z okazji  17 rocz. urodzin Mikołaja Jakubik i bł. dla rodziny 
930  śp. Wiktoria Borowska (5 rocz.), Jan i zmarli z obojga stron 
1100 śp. Helena, Wacław, Teofil Lipińscy oraz Antoni Lemanowicz 
1100 Dziękcz. w 37 rocz. ślubu Adolfa i Genowefy Burda 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Czesław Murawski (3 rocz.) 
1800 śp. Mateusz Szarejko 

Kalendarz liturgiczny: 

30 XI  św. Andrzeja 
Apostoła 

 

"Wszystko co czynicie 
tym najmniejszym – 

Mnie czynicie".  

 
 
 
 
 

Pan Jezus 
Mt 25,31-46 

 



pomoże w kąpieli, nie rozprawi się z myszami, które zadomowiły się 
u niego i czują się bardziej gospodarzem niż on sam. 

„Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem głodny, a daliście mi 
jeść”. „Byłem” – tak blisko 30 centymetrów za twoją ścianą. „Byłem” – 
w twojej klatce schodowej. „Byłem” – tuż za płotem twego jednorodzinne-
go domku. „Byłem” – Ja sam, Jezus Chrystus. Twój Król i Zbawiciel. 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Dla wielu będą to ostatnie słowa, jakie usłyszą z ust Chrystusa. One 
uzasadnią straszny wyrok: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny”. O usprawiedliwieniu się nie będzie mowy. 
   Gdyby chrześcijanie wzięli na serio tylko tę jedną przypowieść 
Mistrza z Nazaretu i dostosowali do niej swoje życie, w ciągu jednego 
pokolenia przebudowaliby oblicze ziemi. Miliard ludzi ochrzczonych, 
pochylony nad potrzebującymi pomocy, byłby w stanie podnieść życie 
ludzkości na zupełnie nowy, wyższy poziom. Miliard ludzi miłosiernych 
potrafi zbudować nowy świat. Potęga miłosiernej miłości jest wszech-
mocna, bo razem z tymi, którzy się nią posługują, współpracuje Bóg. 
  Współczesny świat nastawiony na produkcję traktuje miłosierdzie 
jako stratę energii. Po co inwestować czas, pieniądze, siły w opiekowanie 
się starcem czekającym na śmierć? To nie jest ekonomiczne. Czy nie 
lepiej tę energię przeznaczyć na budowę świata dla młodych, przed któ-
rymi jest życie? Tak myśli człowiek „zatruty” przez ekonomiczne oblicze-
nia. Jeśli to myślenie będzie się rozwijać, pojawi się żądanie, by starców 
i chorych „uśpić”, a ich mieszkania oddać młodym i zdrowym. Ekonomista 
pojawi się z zastrzykiem fenolu... My to już znamy. 
  Chrystus zaś od dwudziestu wieków utożsamia siebie z głodnym, 
starym, kalekim, ubogim i wzywa do okazania miłosierdzia. Czeka na 
odkrycie tej prawdziwej mocy, jaka jest zawarta w miłosiernej miłości. 
Serce bowiem człowieka pochylającego się nad potrzebującymi pomocy 
rośnie i staje się coraz piękniejsze. W posłudze miłości doskonali się 
duch. Tu nie ma żadnej straty, tu jest wielki zysk. Nie da się go obliczyć 
przy pomocy metod, jakimi posługuje się ekonomista. Energii zawartej 
w miłosierdziu ekonomista nie uwzględnia. Dostrzega ją i uwzględnia 
jedynie Bóg. Ona jest potrzebna nie do produkcji, lecz do doskonalenia 
ludzkiego serca. „Błogosławieni miłosierni, bo oni sami miłosierdzia do-
stąpią”. Czy może być większy zysk niż dostąpienie miłosierdzia Boże-
go? 

 

Święty Andrzej Apostoł 

Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, 
a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego 
brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pra-

gnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i 
chleby (które Jezus późnej rozmnożył). Według tradycji po Zesłaniu 
Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżo-
wany w Achai – głową do góry na krzyżu w kształcie litery X, która 
jest pierwszą literą imienia Chrystus w języku Greckim. Jest wielkim 

patronem Słowian. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W czwartek obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła. Zapra-
szamy na wspólną modlitwę. Solenizantom składamy serdeczne 
życzenia. 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota 
miesiąca. W piątek spowiedź od godziny 17:00. W sobotę zapra-
szamy na poranną Mszę świętą ku czci Matki Bożej po której bę-
dzie nabożeństwo fatimskie. 
3. Za tydzień – I Niedziela Adwentu, rozpoczynająca nowy rok li-
turgiczny. Tą niedzielą rozpoczniemy również w naszej parafii Re-
kolekcje Adwentowe. 
4.  Od przyszłej niedzieli zapraszamy na roraty w każdy wieczór na 
godzinę 18:00 aby czuwać wraz z Matką Bożą. Dzieci zabierają ze 
sobą lampiony. 
5. W przyszłą niedzielę swoje spotkanie ma Żywy Różaniec i Akcja 
Katolicka. 
6. Osoby potrzebujące pomocy będą mogły skorzystać w naszej 
parafii z jadłodajni, prysznica i noclegowni.  
7. Panie z CARITAS będą rozprowadzały dziś po każdej Mszy świę-
tej świece Bożonarodzeniowe i zbierały ofiary do puszek dla osób 
biednych, jak również będą rozdawały siatki na żywność. 

 Por.Ks.E.Staniek 


