
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 4; XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 WRZESIEŃ 2018 
Czytania: Lb 11, 25-29; Ps 19; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-48 

 

Kamień młyński  

 Młody nauczyciel wybrał się z grupą młodzieży na obóz wędrowny. 
Po trzech dniach część dziewcząt wróciła do 
domu. Uciekły. Wychowawca potraktował obóz 
jako szkolenie w dziedzinie życia seksualnego. 
Młodzi ludzie wyjechali, by odpocząć, by 
ubogacić serce, a zostali zgorszeni. O takim 
człowieku Chrystus powiedział: „Byłoby lepiej 
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go 
w morze” /Mk 9, 42b/. 

Matka dowiaduje się, że jej córka 
spodziewa się dziecka. Pod pozorem badania 
zawozi ją do lekarza i wbrew jej woli ginekolog 
dokonuje zabiegu. Córka znienawidziła matkę, 
uciekła z domu i do niego już nie wróciła. Ze 
łzami w oczach mówi o innym, lepszym 
rozwiązaniu: „Powinna była mnie zamordować, 
gdy nosiła mnie pod swoim sercem. Mordując 
moje dziecko uszkodziła moje serce. Ja nie 
potrafię jej już kochać”. Jezus mając na 
uwadze taką matkę powiada: „Byłoby lepiej 
uwiązać kamień młyński i wrzucić w morze”. 

Kapłan, sługa Boga, wyszedł na 
chwiejnych nogach do ołtarza. Z trudem sprawował Najświętszą Ofiarę. 
Ministranci pouciekali. Ludzie opuścili kościół i przez tydzień nie mówili 
o spotkaniu z Bogiem, lecz o Jego pijanym kapłanie. W następną niedzielę 
część z nich już nie przyszła do kościoła. Zgorszeni. To o takim kapłanie 
Jezus powiedział: „Byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go 
w morze”. 
 To aż dziw bierze, jak nie chcemy wziąć na serio tej wypowiedzi 

Intencje mszalne: 01.10 - 07.10 
 

Poniedziałek, 01 październik 2018 
700    śp. Zdzisława Wązowicz 
1800 śp. Janusz Indyk  
Wtorek, 02 październik 2018 – wieczorna Msza św. o Duchu Świętym 
700  śp. Zdzisława Wąsowicz 

1800 o Boże błogosł. i opiekę Aniołów Stróżów dla Joanny Sala z okazji 4 
rocz. urodzin, oraz o potrzebne łaski dla wszystkich dzieci i wnuków w 
rodzinie 
Środa, 03 październik 2018 
700   śp. Zdzisława Wąsowicz 

1800 śp. Zofia Ulatowska (7 rocz.), Bronisław Ulatowski i zmarli z rodziny 
1800 śp. Bronisława(k) Dzięgielewska, Konrad Dzięgielewski oraz zmarli z 
rodzinin Komuda i Ostrowskich  
Czwartek, 04 październik 2018 – Perwszy Czwartek Miesiąca 
700  śp. Zdzisława Wąsowicz 
1800  o Boże błogosł., zdrowie na dalsze lata życia dla P. Ryszarda 
Piątek, 05 październik 2018 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700  śp. Józefa(k) Miller 

1800 śp. Zdzisława Wąsowicz  
Sobota, 06 październik 2018  - Pierwsza Sobota Miesiąca 
700  śp. Zdzisława Wąsowicz 
1800 śp. Marianna i Krystyna Mieczkowska oraz zmarli z rodziny 
Niedziela, 07 październik 2018 
800 śp. rodzice: Władysława(k) (9 rocz.), Staniław Szostek (39 rocz.), brat 
Jan, Jan Witkowski oraz dziadek Bolesław Wróbel 
800 śp. Franciszek, Albina(k), Izabela i Józef 
930 Dziękczynna z okazji 55 rocz. sakramentu małżeństwa Edmunda i 
Marii Meyer, oraz o błogosławieństwo dla rodziny. 
930  Dziękczynna z okazji 6 rocz. urodzin Jagodzi oraz o błogsł. dla Agatki 
i Zosi  
1100  Dziękczynna z okazji 17 rocz. ślubu Marii i Roberta 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Kazimiera(k) Kachel (9 rocz.), Leokadia i Florian Opaczewscy, 
Marianna, Franciszek i Henryka(k) Błaszkowscy 
1230 śp. Zdisława Wąsowicz 
1800 śp. Nina Studzińska (10 rocz.) 

Kalendarz liturgiczny: 

1 X  św. Teresa od 
Dzięciątka Jezus 

2 X   Świętych Aniołów 
Strożów 

 4 X  św. Franciszek z 
Asyżu 

 5 X  św. siostra 
Faustyna 

„Przez różaniec lud 
chrześcijański wstępuje 
do szkoły Maryi  .” 

Św. Jan Paweł II 
 



Jezusa. Ona jest przeraźliwie konkretna. Kamień młyński u szyi, aby już 
nigdy utopiony nie wrócił do życia, aby nikogo nie zgorszył. Lepsza dla 
niego śmierć, niż obciążenie sumienia zgorszeniem. Co za niesamowita 
odpowiedzialność! Zbyt straszne jest rozwiązanie podane przez Jezusa, 
byśmy mieli odwagę zastosować je w praktyce. A przecież jest to 
rozwiązanie wskazane przez Zbawiciela, jest to wskazanie pełne miłości, 
i to miłości do potencjalnego gorszyciela. Bo jeśli nie można uniknąć zła, to 
należy wybrać mniejsze zło. Mniejszym zaś jest śmierć tego, kto ma 
gorszyć, niż zgorszenie, którego się dopuścił. Zgorszenie bowiem jest 
równoznaczne z wprowadzeniem drugiego człowieka na drogę 
nieszczęścia. 

Gdyby rodzice odczytali to wezwanie Jezusa, ich troska o dobro 
dziecka byłaby tysiące razy większa. Inaczej podeszliby do programu 
telewizyjnego, do towarzystwa, z jakim dziecko przestaje, do książki, jaka 
jest w jego ręku. Baczniej obserwowaliby ludzi współpracujących z nimi 
w wychowaniu dziecka. 

Zło zgorszenia jest straszne z tej racji, że w praktyce nie można go 
naprawić. To jest tak głębokie uszkodzenie serca, że ono jest ranne na całe 
życie. Wprawdzie rana z biegiem czasu się zabliźni, ale to serce jest 
osłabione. Tylko cud łaski może doprowadzić do tego, że zgorszenie 
zostanie potraktowane przez zgorszonego jako bolesna lekcja życia. Takie 
spojrzenie wymaga jednak dużej dojrzałości i z reguły upływają całe lata, 
zanim człowiek do tego dojdzie. 

Świat staje się zły głównie drogą zgorszenia. Ono czasem działa na 
zasadzie szoku, częściej jednak na zasadzie trucizny muchomora 
sromotnika. Gdy się go spożywa, człowiek o tym nie wie, ale po pewnym 
czasie jego działanie jest już śmiercionośne. Chrystus w trosce o dobro 
gorszyciela powiada: „Byłoby lepiej uwiązać kamień młyński. ..”. Rzecz 
jasna chodzi tu o to, by nie dopuścić do zgorszenia. Jezus nie wzywa do 
mordowania gorszycieli. Nie tak należy rozumieć Jego słowa. Jezus wzywa, 
by do zgorszenia nie dopuścić, nawet za cenę krzywdy wyrządzonej 
potencjalnemu gorszycielowi. 

Gorszyciela wzywa do nawrócenia i do wzięcia odpowiedzialności za 
popełnione zło. Kto zgorszył jednego człowieka winien, życie poświęcić 
dobrym dziełom, by budować ludzi swoim przykładem, by ratować, gdy 
wchodzą na niewłaściwą drogę. Kto stał się błędnym drogowskazem, niech 
tak ustawi swe życie, by wszystkim wskazywać drogę dobra, 
sprawiedliwości, szczęścia. 

Słowa Jezusa o kamieniu młyńskim uwiązanym u szyi winny z racji 
swej przerażającej ostrości dotrzeć do świadomości każdego człowieka 

i sparaliżować każdy ruch, gest, słowo, które może uczynić gorszym 
drugiego człowieka. 

Por. Ks. Edward Staniek 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W tym tygodniu wspominamy w kalendarzu liturgicznym: w 
poniedziałek – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, we wtorek – 
Świętych Aniołów Stróżów, w czwartek – św. Franciszka z Asyżu, 
w piątek – św. siostrę Faustynę Kowalską.  

2. W tym tygodniu przypadają także: Pierwszy wtorek, czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy we wtorek na wieczorną 
Eucharystię z formularza o Duchu Świętym (objawienia bł. Miriam 
od Jezusa Ukrzyżowanego), w czwartek na modlitwę (Adorację 
Najświętszego Sakramentu na godz.  17:00) w intencji wszystkich 
powołanych do służby Bożej.  W piątek czcimy Serce Pana 
Jezusa, tego dnia spowiedź od godz. 17:15. Odwiedzimy 
również naszych chorych. W sobotę zapraszamy na poranną 
Mszę św. wotywną o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi 
Panny po której odbędzie się nabożeństwo fatimskie. 

3. Rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc maryjny. Różaniec 
dla młodzieży i dorosłych codziennie pół godz. przed wieczorną 
Mszą św. Różaniec dla dzieci w poniedziałek i środę o godz. 17.00.  

4. W przyszłą niedzielę przy drzwiach kościoła – zbiórka do puszek 
na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji 
Elbląskiej. 

5. Członków „Żywego Różańca” oraz Czcicieli Matki Bożej 
zapraszamy na diecezjalny Dzień Skupienia w rocznicę 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, który odbędzie się  
6 pażdziernika (sobota) w parafi Matki Bożej Królowej Polski w 
Elblągu. Rozpoczęcie o godzinie 10:30. 

6. Dziś w „Gościu Niedzielnym” [Gościu Elbląskim] ciekawy artykuł: o 
niezwykłym kapłanie jakim był ks. Władysław Łęga – zm. w 1960 
roku, pracujący niegdyś na terenach dzisiejszej diecezji elbląskiej. 
Zachęcamy do lektury. 


