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na nim również ulegnie unicestwieniu. Nie da się oddzielić Kościoła od 
chrześcijaństwa. Takie próby są równoznaczne z niszczeniem jednego 
i drugiego.  
 Odpowiedzią na to niebezpieczeństwo winno być ponowne 
odkrywanie wartości mostu, jego odnowa w duchu Ewangelii, wymiana 
pewnych ludzkich elementów, które z racji upływu czasu winny być 
wymienione, i ukazanie światu jego zasadniczego znaczenia.  
 Nie należy się dziwić, że zło tak usilnie stara się ten most 
zniszczyć. Przezeń bowiem bez przerwy dochodzi do ziemi, gdzie 
toczy się zmaganie dobra ze złem, pomoc dla walczących po stronie 
Boga. Każdy inteligentny dowódca poleciłby wysadzić w powietrze lub 
zbombardować most, którym dociera pomoc dla jego przeciwników. 
Książę tego świata wie, o jak ważny punkt strategiczny chodzi. Dlatego 
też nieustannie zmienia taktykę i wyszukuje nowe sposoby niszczenia 
Kościoła, to znaczy mostu, jaki Chrystus przerzucił między niebem 
a ziemią, ustawiając dwanaście przęseł, czyli powołując Dwunastu 
Apostołów. Jeszcze przed śmiercią główego konstruktora Kościoła, 
czyli Jezusa, zło zniszczyło jedno z tych przęseł. Ale przęsło to zostało 
wymienione przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli przed pierwszą 
wielką przesyłką, jaką Ojciec z nieba zesłał ludziom na ziemię.  
 Studiując historię Kościoła można dostrzec setki jego słabych 
stron, ale jedna godzina Bożego życia, jaka przez ten most przepływa 
z nieba na ziemię, jest miliardy razy cenniejsza niż wszystkie próby 
czysto doczesnego wykorzystania Kościoła podejmowane na 
przestrzeni wieków. Dlatego nieustannie dziękujmy Bogu na Kościół 
i za łaskę uczestniczenia w jego życiu.  
 

 
Humor po chrześcijańsku 

 
 
 

Nauczyciel religii skarży się proboszczowi, ze dzieci 
zatrważająco mało wiedzą. „Proszę sobie wyobrazić, ze zapytałem, 
kim są czterej Ewangeliści. Na to jeden z chłopców odpowiada: 
Józef i Nepomucen”. Duchownego to jednak nie dziwi: „Niech pan 
się cieszy, ze przynajmniej dwóch znał!”.  

Ogłoszenia parafialne 
1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie po Mszy św. wieczornej 
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna wokół 
kościoła. 
2. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Zapraszamy na wspólną modlitwę. Z racji uroczystości, tego dnia nie 
obowiązuje post. Z kolei w sobotę obchodzimy wspomnienie 
Niepokalanego Serca Maryi. 
3. W sobotę 24 czerwca wspominamy również narodziny św. Jana 
Chrzciciela. W tym dniu imieniny obchodzi ks. bp Jan Styrna, którego 
otaczamy naszą serdeczną modlitwą.. 
4. Trwa rekrutacja do Seminarium Duchownego w Elblągu. Rozmowa 
kwalifikacyjna dla kandydatów ma odbyć się w dniu 5 lipca. 
Szczegóły na stronie internetowej Seminarium. Do podjęcia studiów 
teologicznych oraz o rodzinie zaprasza także Wydział Teologii UWM 
w Olsztynie. 
5. Zachęcamy do wzięcia udziału w 25. Elbląskiej Pielgrzymce Pieszej 
na Jasną Górę z grupą Katedra -Elbląg. Pierwsze w tym roku 
spotkanie organizacyjne odbędzie się dziś (18 czerwca) o godz. 
16:00 w domu parafialnym przy katedrze. Szczegóły na plakacie. 
6. W przyszłą niedzielę wspominamy Błogosławioną  Dorotę z 
Mątów. Główne uroczystości odpustowe na Mszy św. o godz. 12:30.  
7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 
Śp. Grzegorz Niedziela - lat 27 z ul. Dolnej 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Pnie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarówno wybranie Izraela spośród innych narodów, jak 
i powołanie dwunastu Apostołów – to przykłady Bożych darów, 
na które człowiek sam nigdy nie jest w stanie sobie zasłużyć. To 

darmowe działanie Boga, wypływające z Jego nieskończonej 
miłości do człowieka, w pełni ukazuje Paweł Apostoł, mówiąc, że 

“Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 
Każdy z nas ma dziś szczególną okazję do podziękowania Bogu za 

otrzymaną łaskę wiary i za dar zbawienia.  

Por. Ks. E. Staniek 

Oremus 



Dzisiejsze czytania:    Wj 19,1-6a; Ps 100,1-5; Rz 5,6-11; Mt 9,36-10,8  
  

 
 
 
 
 

Ważny most 
 

 „Wy będziecie Mi królestwem kapłanów, ludem świętym”. Takie 
słowa skierował Bóg do wybranego narodu. Wśród różnych narodów 
świata ten jeden został przez Boga uświęcony i wezwany do pełnienia 
funkcji kapłańskiej, to znaczy stał się mostem, po którym od Boga 
przechodzi łaska dla ludzkości i przez który dochodzą do Boga dary 
i modlitwy od ludzi.  
 Niewielu jednak Izraelitów potraktowało misję narodu w ten 
sposób. Robili natomiast wszystko, by wybraństwo uczynić tytułem do 
przywilejów, zagarniając łaskę zbawienia wyłącznie dla siebie. 
Stopniowo zasklepiali się w nacjonalistycznym myśleniu. Gdy Jezus 
przybył na ziemię, z reszty Izraela zorganizował nowy naród, wzywając 
uczniów do przekroczenia wszelkich barier nacjonalistycznych 
i zbudowania z wszystkich narodów mostu, łączącego niebo z ziemią. 
Tym nowym królestwem kapłanów, ludem świętym jest Kościół, 
wspólnota między i ponadnarodowa. W niej jest miejsce dla każdego 
ochrzczonego, który jest narzędziem w ręku Boga dla uświęcenia tej 
cząstki ziemi, na której żyje.  
 Ten Boży most sięga ziemi we wspólnocie Eucharystycznej. 
W czasie Liturgii zgromadzeni przy ołtarzu wierni w szczególny sposób 
są zanurzeni w łasce Ducha Bożego. Na nich spływa to, co Boskie 
i wypełnia ich serca, umysły, dusze i ciała. Równocześnie oni składają 
owoc ziemi i pracy rąk swoich oraz rąk braci, którzy nie zawsze mają 
dostęp do ołtarza lub nie zawsze chcą przy nim być, prosząc o jego 
uświęcenie.  
 Dziś często spotykamy się z utożsamieniem chrześcijaństwa 
z innymi religiami świata. Coraz usilniej zło próbuje wmówić ludziom, 
że chrześcijaństwo jest piękne, ale Kościół nie jest potrzebny. Jest to 
niebezpieczne działanie. Chrześcijaństwo to życie na moście, to ruch 
ludzi i towarów z jednego brzegu na drugi, z nieba na ziemię 
i odwrotnie. Kościół to most. Jeśli most zostanie zniszczony, to i życie 

 
 
 
 

Poniedziałek, 19.06 
7.00 śp. Andrzej Bruzdewicz 
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Małgorzaty i jej rodziny 
Wtorek, 20.06 
7.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00   
Środa, 21.06. 
7.00  
18.00 śp. Renata, Tadeusz i rodzice z obojga stron 
Czwartek, 22.06 
7.00  
18.00 O zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w 20 rocz. 

święceń kapłańskich ks. Proboszcza 
Piątek, 23.06 
7.00  
18.00 śp. Janina i Kazimierz Chojniccy oraz zmarli z rodzin: Chojnickich 

i Karczmarczyków 
Sobota, 24.06 
7.00  
18.00 śp. Jan, Franciszek, Wacława,  Janina Kwiatkowska i Bogusław 

Żołnierewicz 
Niedziela, 25.06 
8.00 śp. Janina Prątnicka 
8.00 śp. Mirosław Bajorek (27 rocz.), Fryderyk (18 rocz.), rodzice z 

obojga stron, Ewa Siennicka 
9.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki 

Bożej dla Damiana w 19 rocz. urodzin 
11.00 śp. Mieczysław Augustyniak (2 rocz.) 
12.30 śp. Edward Czernota (30 rocz.) 
12.30 70 lecie I Komunii świętej Franciszka Milun, za zmarłych 

rodziców i brata Jana oraz zmarłych: Stefania i Jan 
18.00 śp. Dorota Wojtkiewicz (6 rocz.) oraz Zbigniew, Anna i Stanisław 

Bielewicz 

 4                      Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                   

XI Niedziela Zwykła  18 VI 2017 r. 
Intencje mszalne 19.06 - 25.06.2017r.  
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