
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 9; XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 04 LISTOPAD 2018 
Czytania: Pwt 6,2-6; Ps 18; Hbr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34 

 

Świętość – droga poprzez nawracanie o pokutę 

Listopad jest miesiącem w którym Bóg przypomina nam o 
powszechnym wezwaniu do świętości. W 
tym czasie w spósób szczególny modlimy 
się za tych, którzy przebywając w czyśćcu 
świętości tej jeszcze nie osiągnęli. Czyściec 
jest stanem w którym ludzie pokutują za 
swoje grzechy.   
 Kościół w swoim nauczaniu 
przypomina nam o potrzebie modlitwy za 
tych zmarłych, którzy za siebie modlić się nie 
mogą. Nasze modlitwy i ofiary mogą 
znacznie skrócić czas cierpienia 
czyśćcowego. Wielkim darem udzielonym 
przez Boga w Kościele są odpusty zupełne i 
cząstkowe. Powyższy artykuł ma za zadanie 
w spób jasny i klarowny ukazać w jaki 
sposób można jest zyskiwać. 

Odpust jest to darowanie przez 
Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i 
zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary 
doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu 
odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.  

 
 
 
 
 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego 

(jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust 
cząstkowy) 

Intencje mszalne: 05.11 - 11.11 
 

Poniedziałek, 05 listopad 2018  
700    śp. Władysław Bednarz (5 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Marek Kuczmarski (30 dzień po pogrzebie) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych  
Wtorek, 06 listopad 2018  - wieczorna Msza św. o Duchu Świętym 
700  śp. Władysław Bednarz (6 Msza święta gregoriańska) 

1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Środa, 07 listopad 2018 
700   śp. Władysław Bednarz (7 Msza święta gregoriańska) 

1800 śp. Jadwiga Stasiak oraz zmarli z rodziny Walerskich 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Czwartek,08 listopad 2018  
700  śp. zmarli z rodziny Markowskich i zmarli rodzice 
1800 śp. Władysław Bednarz (8 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 09 listopad 2018  
700  śp. Marianna Jóźwik 

1800 śp. Władysław Bednarz (9 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 10 listopad 2018 
700  śp. Władysław Bednarz (10 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Władysław Mickiewicz 
1800 śp. Waleria Grodel (30 rocz.) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Niedziela, 11 listopad 2018 
800 śp. Czesław Czerniecki (15 rocz.), rodzice z obu stron i zmarli z rodz 
800 śp. Renata Rataj (z okazji imienin) 
930 w intencji Domowego Kościoła 
930 śp. Rodzina Lutomskich, Łagockich, Nowickich i Kierujów 
1100  o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Mariusza 
1230 śp. Helena Chojnacka (12 rocz.), Jerzy Chojnacki 
1230 śp. Władysław Bednarz (11 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Ewa Król (8 rocz.), Zbigniew Król 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych  
 

Kalendarz liturgiczny: 

09 XI  poświęcenie 
Bazyliki na 
Lateranie 

10 XI  św. Leona  
Wielkiego  
papieża 

 

„Miłość Boga i bliźniego 
to jak dwoje drzwi, kótre 

mogą jedynie razem 
otwierać się i zamykać  .” 

 

S. Kierkegaard 
 



 Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna 

 Przyjęcie Komunii świętej 

 Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w 
intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego 
papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z 
odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się 
każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na 
naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc) 

 Wykonanie czynności związanej z odpustem (np. Pobożne odmówienie 
koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec 
Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub też 
przechowywanego w tabernakulum lub pobożne odmówienie cząstki 
Różańca Świętego (np. Tajemnice Radosne), w sposób ciągły, z 
rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo 
rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych. Może być 
to również czytanie Pisma Świętego przez pół godziny. Inna możliwość to 
nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. 
Jeszcze inny sposób to pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej - przed 
stacjami prawnie erygowanymi - połączone z rozważaniem Męki i Śmierci 
Chrystusa - i przechodzeniem od stacji do stacji). 

 

Wszystkie czynności odpustowe poza spowiedzią muszą być wykonane 
tego samego dnia. 

 

 Bóg przypomina nam także, a może przede wszystkim o potrzebie 
nawracania się i pokutowania osób żyjących; „pokutujcie więc i nawróćcie 
się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby badeszły od Pana dni 
ochłody”  (por. Dz 3, 19). W odpowiedzi na Boże wezwanie pragniemy w 
pierwsze wtorki miesiąca zapoczątkować modlitwę o odnowę życia 
duchowego naszej parafii. Po wieczornej Mszy swiętej wotywnej o Duchu 
Świętym będzie miała miejsce modliwa wynagradzająca za grzechy 
członków naszej wspónoty parafialnej, a następnie modlitwa uwielbienia z 
prośbą o błogosławieństwo dla nas. Pismo święte przypomina nam, że 
Miłosierdzia Bożego doświadcza ten, kto nie tylko uznaje swój grzech, 
lecz pokutuje i wynagradza za niego; „nawróćcie się do Mnie całym swym 
sercem przez post i płacz, i lament...”  (por. Jl 2, 12-14). 

 

 

 

 

 

. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. W piątek obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana 
na Lateranie, która jest katedrą Biskupa Rzymu i Matką wszystkich 
kościołów chrześcijańskich. W sobotę wspomnienie św. Leona 
Wielkiego – papieża i doktora Kościoła. 

2. Za tydzień w niedzielę 11 listopada na wszystkich Mszach św. 
pragniemy dziękować Bogu za naszą Ojczyznę i dar odzyskania 
niepodległości 100 lat temu. Na zakończenie każdej Mszy św. 
śpiewamy pieśń „Boże coś Polskę”.  

3. KSM (Katolickie Stowarzyszeni Młodzieży)  i ZHP  Hufiec Elbląg 
(Związek Harcerstwa Polskiego) zaprasza na ” Ognisko dla 
Niepodległej” , które odbędzie się 11 listopada o godz. 18.30 w 
Bażantarni przy wiatach w pobliżu góry Chrobrego. Prosimy zabrać 
ze sobą barwy narodowe (flagi, czapki, koszulki), coś do jedzenia na 
ognisko i w miarę możliwości śpiewniki patriotyczne. Będzie to 
wydarzenie patriotyczno -religijne 

4. Trwa nasza listopadowa modlitwa za zmarłych. Wypominki w 
naszym kościele codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą św. W 
każdą niedzielę o 17:30 śpiewamy Nieszpory w intencji naszych 
zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. W najbliższy wtorek wieczorna Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym a po niej nabożeństwo w intencji odnowy życia duchowego 
parafii. 

6. Zapraszamy w każdy piątek po wieczornej Eucharystii na „Krąg 
Biblijny” aby zgłębiać słowo Boże i nim żyć. 

7. Od poniedziału będą wydawne ciepłe obiady w naszej jadłodajni dla 
osób potrzebujących (o godzinie 13:00). 

8. W przyszłą niedziele spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. 

9. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna. 
10. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  
11. Zapraszamy wszystkich do naszej parafialnej kawiarenki. 
12. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

Śp. Diana Helena Patra – lat 51, z ul. Morszyńskiej 
Śp. Ryszard Korba – lat 68, z ul. Morszyńskiej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 


