nr 22/2016 (426) 29 V 2016 rok
IX Niedziela zwykła: (1 Krl 8, 41-43; Ps 117; Ga 1, 1-2. 6-10; Łk 7, 1-10)

I

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo pięknym fragmentem, zawierającym kilka bardzo znaczących
elementów teologicznych. Opisana scena dzieje się w Kafarnaum, miejscowości położonej w Galilei. Jest
to ważne, ze względu na rolę, jaką odgrywa Galilea w Ewangeliach. Chodzi o region, który przez Żydów
był traktowany drugorzędnie, po macoszemu. Była to strefa handlowa, bardzo podatna na wymianę i
zmianę, mniej przestrzegająca rygorystycznego prawa aniżeli w Judei. I z tego względu poniżana i umniejszana przez mieszkańców Jerozolimy i Judei. Zaznaczam to, gdyż znaczną część swojej misji i przesłania
Jezus rozwija w tej części Palestyny, co oczywiście nie jest przypadkowe, jest to jasna osobista opcja
naszego Pana względem tych odrzuconych i mało znaczących w oczach ludzi. Ta sytuacja staje się jeszcze
bardziej oczywista, biorąc pod uwagę to, iż Jezus sam jest Galilejczykiem.
Słowo Odwieczne – prawdziwy Bóg − przyjęło ludzką naturę wśród tych pogardzanych i poniżanych, „czyniąc się jednym z wielu”. To stawanie Boga po stronie poniżonych jest widoczne w całej
Biblii. Nabiera to dodatkowo swojego ciężaru, gdy weźmiemy pod uwagę to, że centralna postać tego
zdarzenia nie tylko, że mieszka w Galilei, ale także jest poganinem − urzędnikiem rzymskim, który ciemięży naród żydowski. Stąd to, płynie bogata nauka z tego fragmentu Ewangelii − ten poganin, który
zamieszkuje pośród ludzi pogardzanych „gorszego sortu”, jest dokładnie tym, który okazuje znaki wiary,
która zadziwia samego Jezusa. Zwróćmy uwagę na coś istotnego: setnik nie prosi o łaskę dla siebie lecz
dla swego sługi. Ten mieszkaniec „Galilei pogan” wstawia się za kimś, kto jest jeszcze bardziej marginalizowany i pogardzany, bardziej obcy aniżeli on sam, a mianowicie za sługą i chorym.
Poganin udaje się do Jezusa, aby uratować swego sługę − uczynił się sługą swego sługi i przełamał
uprzedzenia, zerwał z przesądami, aby zbliżyć się z pokorą do Żyda (owszem, możemy potraktować to jako
przypadek desperacji), który może go odrzucić, nim pogardzić, lecz on wie, że w ten sposób może pomóc
swojemu słudze. I nie tylko to, on tak ufa w moc Jezusa, że nie ośmiela się nawet prosić Go, aby wszedł do
jego domu, ponieważ jest pewien, że Jego słowa wystarczą, by uzdrowić chorego. „Panie nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. Jest to bardzo piękne
zdanie, które nie bez przyczyny zostało przejęte przez liturgię eucharystyczną.
Ten setnik, anonimowy chrześcijanin, jest jasnym znakiem tego, czego Jezus szuka w nas, tzn. wiary
od każdego, kto szuka z nim spotkania, a także zaufania bez potrzeby widzenia. Wiara jednakże może
pozostać na poziomie doświadczenia psychologicznego, jeśli nie jest zdolna prowadzić nas dalej niż nasz
własny spokój. Stąd to, rzeczą fundamentalną ma być – wiara, która nas zbrata z tym, który najmniej posiada i który najbardziej cierpi.
Motorem tego wszystkiego, co się dzieje w opisanym tekście, jest anonimowy sługa, a to jest czymś absolutnie ważnym. O nim nic nie wiemy, tylko tyle, że jego śmierć jest nieunikniona, ponieważ „jest bardzo
chory”. Jezusa porusza to cierpienie i wzrusza Go także zatroskanie jego pana, gdyż jest to ten rodzaj
miłości, którego On się domaga, tzn. miłości całkowitego oddania i służby. Kiedy jest takie doświadczenie
wiary, to wówczas tytuły, godności, pochodzenie, język, rasa, kolor skóry stają się mało ważne. Poganie i
wierzący odrzucają tytuły ich dzielące, bo tym, co ich zbrata, jest wiara w darmowy niezasłużony dar
miłości Boga. (c.d. na str. 2)
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(c.d. ze str. 1) Jest wielu chrześcijan − czasami to my sami − którzy źle używają lub nadużywają tego imie-

nia; natomiast przeciwnie, niektórzy „poganie zbudowali dla nas synagogę” w ciszy i bez szukania poklasku.
Niech ich działanie tak bliskie Bogu podobnie jak nasze, będzie stałą inspiracją do służby miłości pogardzanym i obcym.
Setnik, „anonimowy chrześcijanin” z Ewangelii, upokarza się przed Jezusem Chrystusem i uznaje swoje
ograniczenia. Jakże wspaniale byłoby, gdybyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z naszych słabości i wad, i
uzupełniali jedni drugich bez chęci wywyższania się jedni nad drugich. Jeśli to zdołamy zrozumieć, to wierzę,
że stworzymy pierwszą wspólnotę prawdziwie inspirowaną przez główne przykazanie: „Miłujcie jedni drugich”. I jeśli rzeczywiście będziemy się miłować, to nie będziemy odczuwać względem siebie zła, nienawiści,
ani nie będziemy nikogo odrzucać ni deptać jego godności. Będziemy jednym ludem Bożym.
Autor: o. Adam Kośla CSsR – Wychowawca i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/92545/164069/IX_Niedziela_Zwykla__Anonimowy_chrzescijanin...html

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu
Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Zycie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END),
tworząc właściwą dla siebie drogę. DK jest otwarty na współpracę z innymi ruchami posoborowej odnowy w
Kościele.
Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.
Wspólnota składa się z kręgów rodzinnych. Krąg tworzy kilka małżeństw (4-7) pragnących wzajemnie się
wspomagać w dążeniu do budowania w swoich rodzinach "Domowego Kościoła". Kręgiem opiekuje się kapłan, który służy wsparciem i pomocą duchową. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z
miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim codziennym życiu. Krąg powinien
być urzeczywistnieniem ideału życia chrześcijańskiego oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych
małżeństwach. Kręgi rodzin pracują w cyklu rocznym. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, od września
do czerwca, w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. W okresie wakacyjno-urlopowym, ale także w ciągu
całego roku odbywają się rekolekcje formacyjne i pogłębiające.
Więcej zobacz: http://dk.elblag.pl/

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 30.05

7:00
8:00
18:00
Karmel

Wtorek

7:00
8:00
18:00
Karmel

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

18:00
Karmel

11:00
18:00
Karmel

02.06

03.06

8:30
10:00
11:30
13:00
16:30
18:30
Karmel

2 Tm 2, 8-15; Ps 25; Mk 12, 28b-34

Ez 34, 11-16; Ps 23; Rz 5, 5-11; Łk 15, 3-7

04.06

Iz 61, 9-11; Ps: 1Sm 2, 1. 4-7; Łk 2, 41-51

1. Kazimierz Borejko (gr.27);
1. + Piotr Barłowski (gr. 8); 2. + Irena Paszkiewicz w 1 mies. po śm.
1. W int. Ks. Bpa Jacka jezierskiego i Diecezji elbląskiej; 2.+Feliks Jaworski (gr.10);
3.+Czesław, rodzice, teściowie
1. + Jan Gus w 1 r. śm; 2. + Stanisłąw Pożarowski i zm. z rodziny; 3. Wynagradzająca Najśw.
Sercu Maryi za grzechy ludzkości
1. Int. OCD
Niedziela 05.06

7:00

2 Tm 1, 1-3, 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27

1. + Leszek Jaworski; 2. + Kazimierz Borejko (gr.26); 3. + Piotr Barłowski (gr.7)
1. + Feliks Jaworski (gr.9); 2. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości
1. + Zbigniew, Zofia, Lech Krzemińscy, Władysław Gołyński
1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości; 2. + Andrzej Romanek
1. + Alfons Lemańczyk, Klara, Elżbieta, Edmund, Józef, zm. z rodz. Lemańczyk, Maciejewskich
Sobota

7:00
8:00

01.06

1. + Kazimierz Borejko (gr.25); 2. + Aleksander Kubrak (gr.30); 3. + Piotr Barłowski (gr.6)
1. O błog. Boże dla Jolanty w dniu urodzin; 2. + Feliks Jaworski (gr.8)
1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. Dziękczynna za dar życia i konsekracji Marii;
3. O błog. Boże dla p. Leszka Gosk (int. od chór Redemptoris)
1. O powołania kapłańskie i misyjne oraz o świętość kapłanów
Piątek

7:00
8:00
16.30
18:00
Karmel

Rz 12, 9-16b; Ps: Iz 12, 2-6; Łk 1, 39-56

+Aleksander Kubrak (gr.29) 2.+Kazimierz Borejko (gr.24); 3.+Piotr Barłowski (gr.5)
+ Feliks Jaworski (gr.7)
+ Joachim Czernicki, zm. z rodz. Czernickich i Wiśniewskich
W intencji wszystkich dzieci

Czwartek

7:00
8:00

31.05

+ Tadeusz Lewandowski; 2. + Aleksander Kubrak (gr.28); 3.+ Kazimierz Borejko (gr.23)
+ Feliks Jaworski (gr.6); 2. + Józef Walczak
W int. podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej; 2. + Benedykt Kosiorek
+ Piotr Barłowski (gr.4)

Środa

7:00
8:00
18:00
Karmel

2 P 1, 1-7; Ps 91; Mk 12, 1-12

1. + Józef walczak (int. od uczestników pogrzebu); 2. + Kazimierz Borejko (gr.15); 3. + Aleksander
Kubrak (gr.27);
1. + Czesław Tuński; 2. +Stanisław i Maria Malejewscy, rodzice, dziadkowie
1. W intencji osób adorujących Najświętszy Sakrament; 2. + Feliks Jaworski (gr.5); 3. + z rodz.
Firchał i Rakoczy; 4. + Tadeusz Szybilski, rodzice: Halina, Zofia, Jan
1. + Piotr Barłowski (gr.3)

1 Krl 17, 17-24; Ps 30; Ga 1, 11-19; Łk 7, 11-17

1. + Kazimierz Borejko (gr.28); 2. + Stanisława, Wiktoria, Kazimierz Zelazowscy; 3. + Eugeniusz, Henryka, zm. z rodziny
1. + Piotr Barłowski (gr.9); 2. + Honorata Poźniak, Czesław, Jarosław Poźniak
1. Dziękczynno – błagalna w rocz. święceń ks. Rafała MIC; 2. + Józefa, Jan, Jolanta, Urszula,
Rudolf; 3. + Eugeniusz Kępiński, rodzice, teściowie
1. Dziękczynno – błagalna w int. małżonków Anny i Andrzeja i syna Jakuba; 2. + Ryszard
Godlewski w 1 rocz. śm.
1. W intencji Parafii
1. + Feliks Jaworski (gr.11)
1. + Irena Piskórz, Stanisław, Wiesław Piskórz
1. + Ewelina
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Ogłoszenia: Niedziela Dziewiąta Niedziela zwykła – 29 V 2016 r.
1. Niedziela, 29 maja: (Dziewiąta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Po Mszy św. o godz. 11:30 procesja eucharystyczna, a o godz. 17:30 nabożeństwo majowe
- zbiórka do puszek na parafialne Caritas.
2. W poniedziałek, 30 maja: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 modlitwa Wspólnoty adorującej Najświętszy Sakrament.
- po Mszy św. o godz. 18:00 – procesja eucharystyczna i nabożeństwo majowe
3. We wtorek, 31 maja: (Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej wraz z litanią loretańską. Prosimy o składanie
do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
- Na Nowennie i Mszy św. będziemy gościli Księży Neoprezbiterów Diecezji elbląskiej.
- Procesja eucharystyczna po Mszy św. o godz. 18:00.
4. W środę, 01 czerwca: (Wspomnienie św. Justyna, męczennika)
- Miedzynarodowy Dzień Dziecka
- po Mszy św. o godz. 18:00 – procesja eucharystyczna i nabożeństwo czerwcowe.
5. W czwartek, 02 czerwca: (Dzień powszedni)
- po Mszy św. o godz. 18:00 – procesja eucharystyczna i nabożeństwo czerwcowe.
6. W piątek 03 czerwca: (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30, 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 21:00.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- po Mszy św. o godz. 18:00 procesja eucharystyczna i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
- godz. 21:00 modlitwa na zakończenie dnia i nocne czuwanie z Mszą św. o północy.
- odwiedziny chorych od godz. 9:00.
7. W sobotę 04 czerwca: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:30
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo pierwszo-sobotnie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
8. W niedzielę 05 czerwca: (Dziesiąta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Będziemy gościć w naszej parafii przedstawicieli Wspólnoty Domowego Kościoła.
Składka zbierana na Mszach św. przeznaczona jest na prace wykonywane w naszym kościele.
- od godz. 8:00 do 16:00 będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci
- godz. 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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