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stanowi argument, któremu nie można się oprzeć. Doskonale to można 
obserwować w dyskusjach, jakie prowadził Sanhedryn z Apostołami. Po 
Zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr i św. Jan, ludzie prości bez 
wykształcenia, odpowiadają na stawiane im zarzuty tak celnie 
i zdecydowanie, że całe gremium uczonych w Piśmie nie jest w stanie 
obalić ich argumentacji. Podobnie jest ze św. Szczepanem, który 
życiem przypłacił swój zbyt jasny i mocny wywód na temat 
zatwardziałości serc Izraelitów. Mocy jego mądrości przeciwnicy mogli 
przeciwstawić jedynie ciężar rzucanych w niego kamieni.  
 Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat pozna Jego uczniów po 
ich wzajemnej miłości. Chcąc, by ta miłość miała moc świadectwa 
i ujawniała wartość chrześcijaństwa, musi promieniować mądrością. 
Warto zwrócić uwagę na to, że prawdziwa mądrość należy do tych 
wartości, które nie ulegają nigdy dewaluacji. Bez względu na 
środowisko człowiek prawdziwie mądry otoczony jest szacunkiem. 
Może pojawić się zazdrość, złośliwość, może dojść do prześladowania 
człowieka mądrego, a nawet jego zniszczenia, ale to nie obniża 
wartości ani jego, ani posiadanej przez niego mądrości.  
 Każdy chrześcijanin po bierzmowaniu dysponuje darem mądrości. 
Jeśli potrafi doskonalić nabytą przez doświadczenie cnotę mądrości 
i harmonizować ją z tym Bożym darem, jego świadectwo będzie 
zawsze promieniowało wartością najwyższą. Nie musi wiele mówić, nie 
musi angażować się w głośne akcje, jego spojrzenie, postawa, czasem 
milczenie powiedzą więcej niż godzinne przemówienia ludzi, którym 
brak mądrości.  
 Mądrość pochodząca od Boga waży słowa i ceni milczenie, wie 
bowiem, że tego, co najcenniejsze nie przekazuje się innym przez 
długie wykłady, lecz przez świadectwo.  
 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończymy refleksje nad 
wyposażeniem duchowym, jakie w sakramencie bierzmowania 
otrzymuje uczeń Jezusa, by mógł dawać świadectwo swej wierze 
w zmartwychwstanie Mistrza i w nieodwołalność Bożej miłości. Tym 
wyposażeniem — obok cnoty wiary, nadziei i miłości — jest siedem 
darów Ducha Świętego. Dar mądrości obejmuje je wszystkie i pomaga 
w twórczym wykorzystaniu każdego. Dary te są jak talenty. Trzeba je 
wydobyć i nimi się posługiwać, by miał z nich pożytek i radość Bóg, 
Kościół i ich posiadacz.  

Ogłoszenia parafialne 
1. Jutro II dzień Zielonych Świąt: święto Matki Kościoła. Msze św. o 
godz. 7.00 i 18.00. W liturgii Kościoła kończymy okres wielkanocny i 
rozpoczynamy tzw. okres zwykły. 
2. W czwartek przypada Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana. Tego dnia w osobistej modlitwie prośmy o 
powołania do kapłaństwa, szczególnie do Elbląskiego Seminarium 
Duchownego. Przypominamy jednocześnie że informacje o rekrutacji 
dla kandydatów do Seminarium znajdują się na stronie internetowej 
diecezji. 
3. W niedzielę za tydzień [11 czerwca] odbędzie się w Elblągu „Marsz 
dla życia i rodziny”. Rozpoczęcie na Pl. Jagiellończyka o g. 14.30, 
potem przejście na plac katedralny, gdzie o g. 15.30 odbędzie się 
festyn rodzinny. Szczegóły na stronie internetowej diecezji. 
4. W przyszłą niedzielę na Mszy  św. o godz. 11:00 nastąpi 
ustanowienie nowych ministrantów i  lektorów. 
5. Trwa miesiąc czerwiec. Nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa w 
naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy świętej. Zapraszamy. 
6. Ojcowie Dominikanie zapraszają na letnią szkołę biblijną (28.08 - 
2.09) w Klasztorze Dominikanów w Ustroniu – Hermanicach. . 
Wszystkie konferencje prowadzone są przez dr Marię Miduch- doktor 
teologii biblijnej (UPJPII), magister studiówbliskowschodnich (UJ). 
Wykładowca zagadnień biblijnych i języka hebrajskiego. Prowadzi 
warsztaty, rekolekcje, spotkania o tematyce biblijnej. Członek 
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie maila na adres: szkola.dominikanie@gmail.com.  Pozostałe 
informacje na facebooku: Dominikanie Hermaniceoraz na stronie 
internetowej:  http://www.hermanice.dominikanie.pl/ . 
7. W dniach 6-7 czerwca (jak już ogłaszaliśmy) można przywozić 
stary zurzyty sprzęt tzw. elektrośmieci. Składowanie za plebanią, koło 
kotłowni. Celem akcji jest wsparcie misji i misjonarzy.  
8.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Marek Marian Grzywaczewski – lat 56, z ul. Łęczyckiej  
Śp. Andrzej Bruzdewicz – lat 64, ul. Szafirowej w Gronowie Górnym  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

Por. Ks. E. Staniek 



Dzisiejsze czytania:   Dz 2,1-11; Ps 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23   
 

 
 

Dar mądrości  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gdyby postawić pytanie, gdzie należy szukać głównego źródła 
nieszczęść na ziemi, wcześniej czy później musielibyśmy stwierdzić, 
że jest nim brak mądrości, a mówiąc prościej, ludzka głupota. Iluż to 
ludzi w dojrzałych latach przyznaje, że w życiu popełnili wiele błędów, 
których się wstydzić będą aż do śmierci, i ze smutkiem pytają: 
dlaczego człowiek tak długo uczy się mądrości. Jest to jedna 
z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Grzech jest zawsze 
niemądrym postępowaniem, ale stanowi nieodłączny element na 
drodze wiodącej do pełni dojrzałości. Tylko nadzwyczajna łaska Boga 
może go wykluczyć z ludzkiego życia. Jego zagrożenie maleje, gdy 
człowiek doskonali swą mądrość. Grzech bowiem na początku jawi się 
przed nami jako kuszące dobro, a dopiero w skutkach ujawnia swe 
prawdziwe oblicze. Ten zaś, kto go popełnia, odkrywa, że został 
oszukany. Mądrość przewiduje i dostrzega przyszłe owoce każdej 
decyzji i każdego czynu. Wie, co sieje i co będzie zbierać.  
 Mądrość w dziedzinie doczesnej zdobywamy doskonaląc wiedzę 
o świecie i życiu oraz nabywając doświadczenia. To jest droga 
wypracowania cnoty mądrości, którą dostrzegali i wysoko cenili, obok 
odwagi, sprawiedliwości i umiarkowania, już w starożytności pogańscy 
filozofowie.  
 Gdy Bóg przez Objawienie otworzył przed nami perspektywę 
życia wiecznego, potrzebne było udoskonalenie mądrości nabytej 
przez ludzi, by wiedzieli, co należy siać w doczesności, jeśli chcą 
zbierać piękne owoce w wieczności. To udoskonalenie dokonuje się 
przez dar mądrości.  
 Dar ten stanowi cenne wyposażenie duchowe każdego 
dojrzałego chrześcijanina. To on umożliwia mu życie bez obaw 
o poważne zagrożenie przez grzech. Pozwala podejmować decyzje 
obfitujące w piękne owoce. Szczególnie zaś ten dar potrzebny jest przy 
dawaniu świadectwa wierze. Mądrość postawy, decyzji, wypowiedzi 

 
 
 
 
 
 
 

,Poniedziałek, 05.06 
7.00 śp. Izabela i dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 śp. Jadwiga Stasiak 
Wtorek, 06.06 
7.00 śp. ks. Bonisław Trzciński 
18.00  O Nawrócenie Kamila, Kacpra i Patryka i wyzdrowienie dla 

Patryka 
18.00 25 rocz. ślubu Izabeli i Artura i o Boże błogosławieństwo dla ich 

dzieci Piotra i Michała 
Środa, 07.06. 
7.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00 25 lecie sakramentu kapłaństwa ks. Grzegorza Belczaka 
18.00  
Czwartek, 08.06 
7.00 śp. Józef Mroczek 
18.00 O przebłaganie za grzechy w rodzinie, o uzdrowienie męża od 

nałogów i uzdrowienie jego duszy i umysłu,  potrzebne łaski oraz 
silną wiarę dla dzieci i całej rodziny 

Piątek, 09.06 
7.00  
18.00 śp. Jan Stelmach 
18.00 
Sobota, 10.06 
7.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00 śp. rodzice Zofia i Stefan Jurkiewicz oraz Zbigniew 
Niedziela, 11.06 
8.00 śp. Franciszek Grabowski 
9.30 śp. Marek Najdek zmarli z rodz. Najdek i Piernickich 
11.00 Dziękczynna w 8 rocz. urodzin Emila. Dziękczynna za Filipa za 

otrzymane łaski sakramentu pokuty i Eucharystii z prośbą o 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

12.30 śp. Jan Połomka (4 rocz.) i zmarli z obojga stron 
12.30 40 lecie ślubu Grażyny i Wojciecha Wasik 
18.00 śp. Jadwiga Szostek (1 rocz.) oraz Bronisław Szostek (30 rocz.) 

 4                      Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                   
Zesłanie Ducha Świętego 04 VI 2017 r. 

Intencje mszalne 05.06 - 11.06.2017r.  
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