
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 42;  XIII Niedziela Zwykła– 30 Czerwiec 2019 

Czytania: 1Krl 19,16-21; Ps 16; Ga 5, 1-18; Łk 9,51-62

Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz...

Myślą przewodnią rozważań, jakie płyną z dzisiejszych czytań, to
wymagania, jakie stawia służba Bogu.   

Podczas  tajemniczego  objawienia  się  Boga  na  górze  Horeb,
Eliasz otrzymuje od Niego rozkaz, by poświęcił  Elizeusza na proroka.
Schodząc z góry, Eliasz spotkał Elizeusza orzącego i „podszedłszy do
niego, zarzucił na niego swój płaszcz” (1 Kor 19, 19), ten gest symbolicz-
ny oznaczał  misję prorocką,  jaka mu została zawierzona.  Odpowiedź
jest natychmiastowa: Elizeusz pozostawia woły – „dwanaście par”, wyja-
śnia  Pismo święte,  był  więc  bogaty  –  i biegnie  za Eliaszem, prosząc
o jedną rzecz: „Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym po-
tem poszedł za tobą”. Ten wzruszający, tak bardzo ludzki szczegół uka-
zuje, że powołanie Boże nie czyni człowieka nieczułym na miłość rodzin-
ną, chociaż żąda od niego, kiedy to konieczne, takiej ofiary, by oddał się
całkowicie na służbę Bogu i bliźniemu. Bóg bowiem ma prawo żądać od
człowieka opuszczenia wszystkiego – zawodu, majątku, domu, rodziny –
i pójścia za Jego wezwaniem. 

W ewangelii Łukasza, która dzisiaj jest czytana (9, 51-62), uderza
duże podobieństwo z powyższym wydarzeniem. Po objawieniu się na
górze Tabor, Jezus udaje się z Apostołami w długą podróż do Jerozoli-
my, gdzie zostanie skazany i ukrzyżowany. Po drodze spotyka trzech
młodzieńców pragnących zostać Jego uczniami. Reprezentują oni tych
niezliczonych, którzy za Nim pójdą poprzez wieki, Jezus wyjaśnia im wa-
runki naśladowania Go. „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz” , mówi
pierwszy, a Pan odpowiada mu: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniaz-
da, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” .
Kto chce naśladować Chrystusa, nie może oczekiwać bezpieczeństwa
i korzyści doczesnych. Do drugiego Jezus sam kieruje kategoryczne we-
zwanie, niemal rozkaz: „Pójdź za Mną!”. Zarówno temu, jak i trzeciemu,
który prosił o zwłokę ze względu na swoich krewnych, Jezus nie waha

Intencje mszalne: 01.07 - 06.07

Poniedziałek, 01 lipiec 2019 – Msza św. o Duchu Świętym
1800  śp. Czesław Rajs, Nosewicz

Wtorek,     02   lipiec 2019   
1800 śp. Izabela Godlewska (30 dzień po pogrzebie)

Środa, 03 lipiec 2019 – Święto św. Tomasza Apostoła
1800 śp. Zofia Kubka

Czwartek  ,   04 lipiec 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
1800 śp. Izabela Maślińska-Jensen

Piątek,   05 lipiec 2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca  
1800 śp. Kazimiera(k) Bogdanowicz (30 dzień po pogrzebie)

Sobota,     06   lipiec 2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca   
1800 śp. Jadwiga Stasiak

Niedziela,     07 lipiec 2019   
800 śp. Stanisław Urbaniak (1 rocz.)
930 śp. Kazimierz Durmaj (13 rocz.) i zmarli z rodziny
930 śp. Stanisław Piasecki 
1100  śp. Kazimierz Lutomski (21 rocz.),  za rodziców, Łagockich i 
Lutomskich
1230 Żywy Różaniec
1230 śp. Mieczysław Sangowski (2 rocz.), rodzice z obu stron oraz 
brat Tadeusz
1900 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej nad rodziną 
Wróbel
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się oświadczyć, że nie należy zwlekać z odpowiedzią na Jego wezwa-
nie. Są sytuacje, kiedy opóźnienie lub powrót na własną drogę może zni-
weczyć  wszystko:  „Ktokolwiek  przykłada rękę  do  pługa,  a wstecz  się
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” . Dlatego kardynał Roncalli
zwracając się do kleryków powiedział: „Opuszczamy naszą ziemię i na-
szą rodzinę nie tracąc miłości do ziemi i do rodziny, lecz niewątpliwie
podnosząc tę miłość, nadając jej  wyższe i szersze znaczenie...  Biada
nam, gdybyśmy myśleli już teraz o wygodnym domu... o ułożeniu sobie
życia  tak,  aby  zapewnić  chwałę,  cześć  i przyjemności  światowe!”.  

Takie wymagania dotyczą szczególnie powołań: kapłańskich, za-
konnych itp. Lecz nie należy sądzić, że nie dotyczą one zwykłych wier-
nych. Dla wszystkich – nawet w życiu rodzinnym, zawodowym, społecz-
nym – może wybić godzina domagająca się heroicznego oddania, opła-
conego wielką ofiarą. Trzeba z odwagą rozważyć również te mocne sło-
wa Ewangelii, by nie ujmować chrześcijaństwa w sposób nijaki, łatwy, le-
niwy  i nie  sprowadzać  go  do  poziomu własnych  korzyści  i interesów.

W drugim czytaniu (Ga 5, 1. 13-18)  św. Paweł przypomina, że
Chrystus wezwał chrześcijanina do wolności; nie można jej jednak mie-
szać z kaprysem i własną korzyścią, które wcześniej lub później dopro-
wadzą do niewoli grzechu. Chrześcijanin powinien służyć miłości: „miło-
ścią ożywieni, służcie sobie wzajemnie”. Wielkoduszna służba braciom,
podjęta z miłości ku Bogu, uwalnia bardziej niż cokolwiek od egoizmu
i nierzadko wymaga ofiar podobnych do tych, jakie Jezus ukazał trzem
młodzieńcom, niedoszłym uczniom, których spotkał na drodze do Jero-
zolimy. 

        Por. O. Gabriel od  św. Marii Magdaleny

Na czas wakacji….

Bóg Ojciec, powołując nas do życia, zaopatrzył nas w przeróżne talenty.
Przygotował dla każdego człowieka jedyną i niepowtarzalną drogę; jeśli
nią pójdziemy, odnajdziemy satysfakcję i szczęście. Bóg jednak nie narzu-
ca nam swego planu. Kieruje do nas zaproszenie i cierpliwie czeka na na-

szą odpowiedź. Sam jest wierny i oczekuje wierności także od nas. Obyśmy
decyzję pójścia za Nim potraktowali na serio, jako zobowiązanie na całe

życie. Nie oglądajmy się w życiu wstecz, ale kroczmy odważnie drogą
przygotowaną przez Pana. 

Ogłoszenia parafialne 
 
1. W środę obchodzimy święto św. Tomasza apostoła, a w sobotę

wspominamy bł. Marię Teresę Ledóchowską. 
2. W  rozpoczynającym  się  tygodniu  przypada  także  pierwszy

poniedziałek, czwartek, piątek i sobota miesiąca. W poniedziałek
po Mszy św. nabożeństwo w intencji odnowy duchowej parafii.

3. W piątek 5 lipca w gmachu seminarium duchownego w Elblągu
odbędzie się  egzamin wstępny dla  kandydatów do kapłaństwa.
Szczegółowe  informacje  znajdziemy  na  seminaryjnej  stronie
internetowej.

4. W  sobotę  przypada  również  patronalne  święto  Apostolstwa
Chorych.

5. Od  1  lipca  aż  do  końca  wakacji  zmienia  się  porządek
sprawowanych Mszy świętych. Od poniedziałku do soboty Msze
święte tylko o godzinie 18:00. W niedzielę o godzinie 8:00, 9:30,
11:00, 12:30 oraz o godzinie 19:00 (nie będzie o godzinie 18:00).
Kancelaria parafialna w okresie wakacji będzie czynna w środę i
piątek po wieczornej Mszy świętej.

6. W każdy wtorek po Mszy św. nabożeństwo do błogosławionej
Doroty z Mątów. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.

7. Dziś również ostatni numer biuletynu parafialnego. Wznowienie
nastąpi od września.

8. Wszystkim  życzymy  dobrego  czasu  wakacji,  urlopów,
odpoczynku,  bezpiecznych  wyjazdów i  powrotów.  Pamiętajmy
także  w  wakacje  o  Panu  Bogu.  Wszystkich  gości
wypoczywających  na  terenie  naszej  parafii  serdecznie
pozdrawiamy i życzymy miłego pobytu.

9. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o antybiotykach
– ich  fenomenie  w medycynie  oraz  zagrożeniach  płynących  z
niewłaściwego stosowania; a także o tym jak gasić pragnienie w
upalne dni. 
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