
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 2; XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17 WRZEŚNIA 2017 
Syr 27,30-28,7; Ps 103; Rz 14, 7-9; Mt 18,21-35 

 

 

 

Panie, nie postępujesz z nami według naszych grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłacasz (Ps 103,10) 

 
Stary Testament zawiera w zarodku wszystkie prawdy, jakie 

później, głoszone przez Chrystusa, rozwijają się w Nowym. Niekiedy 
jednak jest tam coś więcej niż zarodek, jest to prawdziwe wyprzedzenie 
Ewangelii, jak można zauważyć w pierwszym czytaniu na dzisiejszą 
niedzielę, które mówi o obowiązku przebaczania (Syr 27, 30—28, 9). 
„Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną 
ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, 
jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad 
człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie 
swoich własnych grzechów?”. Jeśli tyle już wymagał Bóg od dawnego 
ludu, to nie może mniej żądać od nowego, który słuchał nauk Bożego 
Syna i widział, jak umierał na krzyżu, błagając o przebaczenie dla 
swoich prześladowców.  
 Jezus udoskonalił prawo przebaczania i rozciągnął je na każdego 
człowieka i na wszelką zniewagę, właśnie dlatego, że przez krew swoją 
uczynił wszystkich ludzi braćmi — zatem bliźnim jednych dla drugich — 
i odpuścił grzechy wszystkim. Kiedy więc Piotr — przekonany, że 
posunął się za daleko — pyta Go, czy powinien przebaczyć bratu, który 
wykroczył przeciw niemu aż siedem razy, Pan odpowiedział: „Nie mówię 
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21-
22). Wyrażenie to na sposób wschodni oznacza nieograniczoną ilość 
razy — czyli zawsze — i użyte zostało już w Biblii w opowieści 

Intencje mszalne: 18.09-24.-09 
 

Poniedziałek, 18 września  2017 
700   
1800 Za Maksymiliana w 4 rocz. urodzin 
Wtorek,  19 września 2017 
700  śp. Iwona Chudzikiewicz 

1800  śp. Antoni Zubiel (30 dzień po pogrzebie)  
Środa, 20 września 2017 
700   śp. Jadwiga Traks 

1800 śp. Czesław Korpacki 
1800  Dziękczyna w 15 rocz. ślubu p. Kalkowskich: Moniki i Waldka 

Czwartek, 21 września 2017 
700   śp. Jerzy Słowiński 

1800  śp. Wanda Kuczyńska (30 dzień po pogrzebie) 
1800  śp. Maria Palenciuk 
Piątek, 22 września 2017 
700 

1800  śp. Bartosz Birycki (7 rocz.), Aleksandra i Jan Biryccy 
Sobota, 23 września 2017 
700  śp. Jadwiga Bohdziewicz 
1800  śp. Władysław i Jarosław Szpara, Marianna i Stanisław 
Wegnerowie oraz Jerzy i Mieczysław i zmarli z rodz. Wegner i Szpara 
1800 Dziękczynna z okazji urodzin Krzysia (3 rocz.) i Jasia (5 rocz.)  

Niedziela, 24 września  2017 
800 śp. Edward Mickiewicz (9 rocz.) i rodzice z obojga stron 
930 śp. Marcin Kaszubski (z racji rocznicy urodzin) 
930 śp. Edward (9 rocz.), rodzice z obu stron, Grzegorz i Barbara  
1100  Za Filipa (11 rocz. ur.), Igę (3 rocz. ur.) i Adę (1 rocz. ur.) 
1230 śp. Roman, Leszek, Franciszek Stolarscy i rodzice z obojga stron 
1230  Dziękczynna z okazji 15 rocz. ślubu Iwony i Adama Tomczaków z 
prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
całej rodziny 
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 20 rocz. ślubu Małgorzaty 
i Rafała z prośbą o Boże błogosławieństwo 



krwawego Lameka przechwalającego się, że pomści zniewagi 
„siedemdziesiąt siedem razy” (Rdz 4, 24). Tutaj owa formuła oznaczała 
straszliwe szerzenie się zła. Lecz jeżeli zło jest niezmiernie płodne, to 
i dobro powinno być przynajmniej takie samo. Dlatego Jezus użył tego 
samego wyrażenia, by pouczyć, że zło należy zwyciężać bezgraniczną 
dobrocią objawiającą się w nieustannym przebaczaniu zniewag. Gdy się 
dobrze nad tym zastanowimy, widzimy, że jest to obowiązek 
zaskakujący, prawie niepokojący. Jezus, chcąc ukazać go bardziej 
dostępnym, zobrazował go przypowieścią o niegodziwym słudze. 
Olbrzymi dług — tysiąc talentów — jaki podarował mu pan tak łatwo, 
oraz niesłychana twardość serca tegoż sługi, który z powodu niewielkiej 
sumy stu denarów wtrąca do więzienia swego współtowarzysza, od razu 
pozwalają zrozumieć głęboką prawdę ukrytą w przypowieści, 
obrazującej nieskończone miłosierdzie Boga, który wobec żalu 
i pokornej prośby grzesznika przebacza i przekreśla nawet największy 
dług grzechowy. Z drugiej strony przypowieść daje przykład przykrej 
nieczułości człowieka, który sam tak bardzo potrzebując miłosierdzia, nie 
potrafi przebaczyć bratu małej nawet winy. Chociaż wskutek pychy 
i mściwości wrodzonych człowiekowi upadłemu przebaczenie może 
niekiedy drogo go kosztować, to jednak jest ono niezbędnym 
warunkiem, by otrzymać przebaczenie własnych grzechów. Nie ma 
innego wyjścia: albo przebaczać i samemu dostąpić przebaczenia, albo 
odmówić przebaczenia i zostać potępionym. „Podobnie — kończy 
przypowieść — uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18, 35). Przypomina się 
upomnienie z pierwszego czytania: „Pamiętaj na ostatnie rzeczy 
i przestań nienawidzić... Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści 
bliźniego... i daruj obrazę” (Syr 28, 6-7). Oto pouczenia nigdy nie dosyć 
rozważne, choć przecież powinny skłaniać do badania własnego serca, 
by zobaczyć, czy nie kryje się w nim żal i niechęć względem choćby 
jednego brata. Nie na próżno Jezus uczył modlić się: „Przebacz nam 
nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 
6, 12).  

Por. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
1. Dziś Niedziela Środków Społecznego Przekazu. Dziennikarzom i 

pracownikom mediów dziękujemy za ich pracę i życzymy sił w 
służbie prawdzie. Pamiętajmy o modlitwie za nich. 

2. W rozpoczynającym się tygodniu przypadają święta: jutro [w 
poniedziałek] – św. Stanisława Kostkę – patrona Polski, w 
czwartek św. Mateusza Apostoła – patrona celników.  

3. Śpiewaków i chórzystów zachęcamy do udziału w IX. 
Warsztatach Muzyki Liturgicznej, które odbędą się w tym 
tygodniu od piątku do niedzieli w Pasłęku. Zapisy i informacje w 
zakrystii kościoła, oraz na stronie naszej diecezji. 

4. Małżeństwa z kręgów Wspólnoty Domowego Kościoła  gorąco 
zapraszają wszystkie małżeństwa naszej Diecezji na wspólne i 
uroczyste świętowanie swoich Jubileuszy oraz odnowienie 
przysięgi małżeńskiej. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 30 
września [sobota] o godz. 15.00 w katedrze św. Mikołaja w 
Elblągu wobec ks. Biskupa Elbląskiego. Szczegóły w Internecie na 
stronie naszej diecezji.  

5. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Elbląskiej oraz Elbląskie 
Duszpasterstwo Akademickie zapraszają do udziału w 
weekendowym kursie przedmałżeńskim w dniach 6-8 
października 2017 [kościół Bożego Ciała w Elblągu]. Rozpoczęcie 
kursu: 6 października godz. 18.00.  

6. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W dzisiejszym 
numerze artykuły o ochronie i szansie życia dla nienarodzonych 
– chorych dzieci, a także o Jacku Kaczmarskim i jego niezwykłej 
muzyce, odczytywanej dziś na nowo. 

7. W minonym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Bolesława Bieżuńska – lat 86, z ul. Grunwaldzkiej 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

 
 


