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Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 46;  XXVI Niedziela Zwykła– 29 Wrzesień 2019 

Czytania: Am 6,1-7; Ps 146; 1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31

Liturgia dzisiejsza jest wezwaniem do rozważenia straszliwych na-
stępstw życia rozwiązłego i hulaszczego. W pierwszym czytaniu (Am 6, 1.
4-7) powtarzają się ostre upomnienia proroka Amosa, skierowane do boga-
czy  obfitujących  w wygody  i zbytek  i nastawionych  na  wykorzystanie
wszystkich przyjemności życia, jakie może ono zapewnić. Opisuje ich, jak
wylegują  się  na  tapczanach,  jedząc,  śpiewając  i pijąc,  nie  troszcząc  się
wcale o swój kraj, który chyli się do upadku, i prorokuje: „Dlatego teraz ich
poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”. Pro-
roctwo spełni się po trzydziestu latach i będzie jedną z licznych lekcji, jakie
daje historia w związku z upadkiem społecznym i politycznym spowodowa-
nym przez rozkład moralny. A jednak wydaje się, że obecna cywilizacja do-
brobytu niewiele zrozumiała w tej dziedzinie. Tym dobitniej nasuwają się do-
niosłe refleksje na dziś: życie zamknięte w ciasnych horyzontach przyjem-
ności ziemskich jest samo przez się zaprzeczeniem wiary, bezbożnością,
ateizmem praktycznym i związanym z nim brakiem zainteresowania dla po-
trzeb drugiego człowieka. Krótko mówiąc, jest ono drogą do zguby w czasie
i w wieczności.  

Ten ostatni aspekt wyjaśnia ewangelia (Łk 16, 19-31) przez przypo-
wieść, która przeciwstawia życie hulaki życiu ubogiego. Na pierwsze wej-
rzenie  bogacz wydaje  się  nie  mieć innego grzechu,  jak  tylko nadmierne
przywiązanie do zbytku i do dobrego stołu. Lecz zastanawiając się głębiej,
zauważa się całkowity brak zainteresowania się Bogiem i bliźnim. Wszyst-
kie jego myśli i troski zwrócone są do tego, „by świetnie się bawić”, całkowi-
cie zapominając o biednym Łazarzu, który leżał u jego bramy zupełnie wy-
czerpany. I chociaż przypowieść nie mówi tego wyraźnie, łatwo można po-
znać w nim jednego z owych ubogich, którzy przyjmują z poddaniem swój
los ufając Bogu. Dlatego, kiedy nadeszła śmierć, „aniołowie zanieśli go na

Intencje mszalne: 30.09 - 06.10

Poniedziałek, 30 wrzesień 2019 – św. Hieronima, Doktora Kościoła
700 śp. Zenon Konkel
1800   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny Sala (5 rocz. urodzin)
oraz o opiekę dla niej i wszystkich wnuków w rodzinie
1800 śp. Leopold Marczyński (30 Msza św. gregoriańska), Tadeusz
Wtorek,     01 październik   2019 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
700  śp. Karolina Wójcik-Postułka (1 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Henryka(k) Wegner
Środa, 02 październik 2019 – świętych Aniołów Stróżów
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (2 Msza święta gregoriańska)
1800 Dziękcz. z okazji 18 rocz. urodzin Piotra z prośbą o błogosławieństwo Boże
1800  Dziękczynna za rodzinę Koc, Zabuscy, Janinę Skrzypek
1800 śp. Maria Hapka
Czwartek  ,   03 październik 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (3 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Bronisława(k) Dzięgielewska, z rodz. Ostrowskich i Komuda
1800 śp. Czesław Trykowski (34 rocz.)
Piątek,   04 październik 2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca  
700 Dziękczynna Z prośbą o zdrowie dla Ryszarda z okazji urodzin
1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (4 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Zofia Ulatowska (8 rocz.), Bronisław, dziadkowie z obu stron
Sobota,     05   październik 2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca  
700 śp. Karolina Wójcik-Postułka (5 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jadwiga Stasiak
1800 śp. Marek Kuczmarski (1 rocz.)
Niedziela,     06 październik 2019   
800 śp. Franciszka(k) Barańska (25 rocz.), Antoni, Mieczysław i Zdzisław 
Barańscy
930 śp. z rodz. Żelików, Mietek, Bożena, Genowefa, Waldemar 
930 śp. Stanisława(k) i Wacław Kowalewscy i Zbigniew Kowalewski (1 rocz.)
1100  Dziękczynna w 17 rocz. urodzin Karoliny
1230 Żywy Różaniec
1230 śp. Marianna Mieczkowska (w rocznicę wspomnienia urodzin), Krystyma, 
zmarli z rodziny Boruta i Mieczkowskich 

1800 śp. Karolina Wójcik-Postułka (6 Msza święta gregoriańska)

     Panie, spraw, abym nie szukał dóbr doczesnych, 
lecz podążał za sprawiedliwością, pobożnością, 

wiarą, miłością
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łono Abrahama”, bogacz zaś został pogrążony w mękach. W rozmowie, któ-
ra  następuje  między nim,  dręczonym przez pragnienie,  a ojcem Abraha-
mem, jest podkreślona nieodwracalna trwałość losu wiecznego, odpowiada-
jąca zresztą postawie, jaką człowiek dobrowolnie wybrał żyjąc na ziemi. Kto
uwierzył w Boga i Jemu się powierzył, w Nim będzie miał cząstkę na wieki;
kto oddawał się przyjemnościom postępując tak, jakby Bóg nie istniał, pozo-
stanie  na  wieki  odłączony  od  Niego.  Łatwo  wywnioskować,  że  ubóstwo
i cierpienie nie są znakami odrzucenia ze strony Pana, lecz środkami, który-
mi On się posługuje, by skłonić człowieka do starań o lepsze dobra i do po-
kładania nadziei w Bogu. A powodzenie i bogactwa często czynią człowieka
zarozumiałym, lekceważącym Boga i dobra wiecznej to jakby pętla,  która
tłumi wszelki zryw do wyższych rzeczywistości.  

Drugie czytanie (1 Tm 6, 11-16) nawiązuje dobrze do poprzednich,
ponieważ zachęta, jaką się rozpoczyna, kontrastuje z nieumiarkowanym po-
szukiwaniem dóbr  doczesnych.  „Korzeniem wszelkiego  zła  jest  chciwość
pieniędzy”, mówi św. Paweł już w pierwszych wierszach, i zaraz dodaje: „Ty
natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za
sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością...”. „Człowiek Boży” — ka-
płan, osoba poświęcona lub apostoł świecki — powinien wystrzegać się ja-
kiejkolwiek chciwości pieniędzy, co bardzo gorszy nie tylko głęboko wierzą-
cych, ale i tym bardziej obojętnych. Został powołany, by troszczyć się o inne
sprawy, walczyć „w dobrych zawodach o wiarę” i „zdobyć życie wieczne” nie
tylko dla siebie samego, lecz dla owczarni, którą Bóg mu powierzył. Został
powołany,  by służyć  dobrom nie  doczesnym,  lecz  wiecznym,  „zachować
przykazanie  nieskalane”,  przekazać  bez  uszczerbku  dziedzictwo  wiary
i Ewangelii.  

O Panie, Ty dochowujesz wiary na wieki i dajesz prawo uciśnionym
i chleb głodnym, uwalniasz jeńców. Przywracasz wzrok niewidomym, pod-
nosisz  pochylonych,  miłujesz  sprawiedliwych.  Strzeżesz  przychodniów,
chronisz sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kierujesz występnych (Psalm
146, 6-9). 

Por.  O. Gabriel  od  św. Marii  Magdaleny

Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając na-
sze życie obecne. Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie two-
rzymy między nami, a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli
od potrzebujących, nie przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nig-
dy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to
ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama. .  

           Oremus 

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dzisiaj w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem obchodzimy

w Kościele na całym świecie Dzień Migranta i Uchodźcy. .
2. We wtorek rozpoczyna się  październik –  ogłoszony przez Ojca

Świętego  Nadzwyczajnym  Miesiącem  Misyjnym.  Pragniemy
modlić się za misje. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele
codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci: w poniedziałek i
środę o godz. 17.00.

3. W tym tygodniu  przypada  Pierwszy Czwartek,  Piątek  i  Sobota
Miesiąca.  Zapraszamy  w  czwartek  na  Adorację  Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań oraz o uświęcenie kapłanów. W
piątek czcimy Serce Pana Jezusa. Odwiedzimy tego dnia naszych
chorych z Komunią świętą. Spowiedź od godziny 17:15. W sobotę
poranna Msza święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny oraz nabożeństwo wynagradzające o które prosiła  Matka
Boża.

4. Młodzież  Oazowa  zaprasza  ludzi  młodych  na  spotkania  w
kawiarence, na rozmowy o wierze i zachęca do wstąpienia w kręgi
Oazowe.

5. Od  października  rozpoczną  się  spotkania  formacyjne  dla
młodzieży  przygotowującej  się  do  przyjęcia  Sakramentu
Bierzmowania.

6. W  sobotę  5  października  br.  o  godz.  18.30  w  kościele  św.
Franciszka  z  Asyżu  w  Olsztynie  [Kortowie]  odbędzie  się
spotkanie  z  ojcem  Anselmem  Grünem  –  niemieckim
benedyktynem, znanym pisarzem religijnym oraz przewodnikiem
duchowym. Liczba wydanych przez niego książek przekracza 300
tytułów  o  łącznym  nakładzie  19  mln  egzemplarzy,
przetłumaczonych  na  35  języków. Do  udziału  w  spotkaniu
zachęca ks. dr Zbigniew Kulesz – wykładowca Wydziału Teologii
UWM w Olsztynie.

7. Osoby wybierające się na pielgrzymkę do Medjugorie są proszone
o odebranie planów pielgrzymki w zakrystii u  ks. Sylwestra.

8. Zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej.
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