nr 30/2016 (434) 18 IX 2016

I

XXV Niedziela zwykła: (Am 8, 4-7; Ps 113; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13)

Nie lubimy służyć. To fakt niezaprzeczalny. Bycie służącym uderza w nasze poczucie godności, kojarzy
się z brakiem wolności. Wolność jest dzisiaj postrzegana jako jedna z większych wartości. Jak bardzo niewspółcześnie brzmią słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Nie możecie służyć Bogu i mamonie! Rzeczywiście nie możemy. Dlaczego? Można przecież być bogatym i wierzącym. Można zabiegać o pieniądze, troszczyć się o rodzinę, o przyszłość poprzez pracę, zarabianie pieniędzy i być uczniem Jezusa. Można, a nawet
trzeba. Jednak Chrystus zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwo bogactwa, albo raczej postawy, która
zmierza do tego, żeby mieć, nagromadzić i czuć się bezpiecznie.
Bywa niestety tak, że to, co miało dać wolność, zniewala. To, co miało zabezpieczać naszą przyszłość, co
miało być środkiem do celu, staje się celem samym w sobie. Chcę być wolny, więc pracuję i zarabiam pieniądze, a po jakimś czasie okazuje się, że jestem niewolnikiem. Nie mam czasu dla rodziny, przyjaciół, na
odpoczynek, nie mam czasu na modlitwę, Mszę Świętą. Bóg zostaje na marginesie mojego życia. Jakże
często podczas kolędy, kiedy rozmawia się z ludźmi, można usłyszeć słowa:
„Nie mam czasu na niedzielną Mszę, modlitwę, bo jestem zapracowany, a w niedzielę chcę odpocząć. Ale ja
wierzę, jestem, proszę księdza, osobą wierzącą”.
Jednak jaka to wiara, której się nie praktykuje? Co z Bogiem w naszym życiu, w naszej hierarchii wartości?
Czasem szybka modlitwa tuż przed snem, może rano w biegu, od czasu do czasu Msza, raz w roku spowiedź. Minimum życia chrześcijańskiego.
Ludzie zabiegają o wszystko, co potrzebne do życia, ale w sumie tylko w sferze materialnej, a co z
życiem duchowym, co z wiecznością?
Taki stan nie jest często brakiem dobrej woli czy pragnienia spotkania z Bogiem, lecz brakiem zastanowienia, zatrzymania się, płytkiego życia w biegu, wynikiem życia według terminarza spotkań, zajęć, które
mamy wykonać, czyli braku wolności. Nie można służyć dwom panom!
Nie chcemy służyć, ale czasem okazujemy się niewolnikami, nawet o tym nie wiedząc. Co zrobić wobec
powyższego? Przestać pracować, zarabiać pieniądze, zdając się całkowicie na Boga? Zamiast do pracy,
chodzić do kościoła, a wszystko samo się jakoś ułoży? Nie, oczywiście, że nie! Przede wszystkim trzeba się
zatrzymać, zastanowić, dokąd tak pędzę i czy aby na pewno w tym, co robię, jestem wolny. No i zdać się na
Boga, polegać na Nim, On wie, czego nam potrzeba. Wie! To jest ważne, na tym polega wiara. Zdać się w
pewnym sensie na Boga, rozumieć to, że nie ze wszystkim sobie poradzę, nie na wszystko mam wpływ.
Życie polegające na gromadzeniu bogactwa ma na celu niejednokrotnie zapewnienie sobie niezależności,
bycie samowystarczalnym. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością czasem okazuje się to budowaniem na
piasku. Czytałem kiedyś wywiad w jednym z tygodników, z człowiekiem, który był prezesem dużej firmy.
Miał pieniądze, stać go było na wiele, prawie na wszystko. Jednak kiedy jego żona zachorowała na raka,
pomimo swoich wpływów, stosowania najlepszych lekarstw i najnowocześniejszych sposobów leczenia,
nawet za granicą, nie udało się uratować jej życia. Kiedy ona umarła sprzedał swoje akcje i udziały w firmie, zostawił to wszystko i kupił dom na głębokiej prowincji. W wywiadzie mówił, że zrozumiał, iż największe pieniądze, to, o co do tej pory tak zabiegał, nie potrafiło uratować życia jego żony. Zrozumiał też,
jak bardzo był zabiegany i skupiony na tym wszystkim. Zmienił swoje życie. (c.d. na str.4)
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ks. dr. hab. Stefana Ewertowskiego prof. UWM
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(część II)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
1. CEL SYNODU DIECEZJALNEGO
Dojrzałość zakłada znajomość praw i obowiązków, ale też należną troskę o wspólnotę zdążającą do
tego samego celu - życia z Bogiem. Istnieje nagląca potrzeba namysłu nad dojrzałością chrześcijańską - naszą dojrzałością. Synod jest taką chwilą, okazją, taką inspiracją, zachętą, inicjatywą
Biskupa Elbląskiego, by z odwagą, w prawdzie spojrzeć na "siebie" - "Kościele elbląski przyjrzy
się sobie", nie lękaj się, lecz działaj, kierując się wiarą w przesłanie Jezusa Chrystusa: "Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka" (J 14,27). Dojrzałość Kościoła niekoniecznie wiąże się ze
sprawnością instytucjonalnych urzędów, ale należy do niej różnorodność aktywnych wspólnot, od
parafialnych, po najmniejsze wspólnoty modlitewne, również rodzinne, które żyją wiarą wielkanocną.
Synod jest doradczym ciałem biskupa diecezjalnego. Słowo "Syn" oznacza z jęz. greckiego "razem", "wspólnie", natomiast greckie "odos", odnosi się do "drogi". Czeka więc nas wspólna droga
"duchowej wędrówki", publiczna debata, namysł nad "dojrzałością w wierze i życiu". Musimy
zdobyć się na odwagę, co oznacza, że być może powinniśmy założyć jakiś stopień nieświadomości.
Pomimo tego, że mamy Słowo Boże, otacza nas jakaś nieprzejrzystość. Być może żyjemy pośród
wyparcia pewnych zdarzeń, pośród zachowań irracjonalnych, moralnie wątpliwych. Może trzeba
zapytać do jakiego stopnia włada nami 'kapitał"? Dokąd prowadzi skrajny, prawicowy radykalizm?
Jakie świadectwa, po prostu lekceważymy, z jakim trudem zdobywamy się na przebaczenie? Bolejemy z powodu utraty kontroli nad ludźmi, podczas gdy utraciliśmy ją już dawno, tyle, że jeszcze
bardziej nad sobą. Wobec jakich zjawisk, winniśmy wyrazić nasz sprzeciw? Rozpoznawajmy
"znaki czasu"! Synod mógłby być dla wszystkich rekolekcjami, jakich jeszcze nie mieliśmy. Być
może jesteśmy świadkami czasów, które się kończą. Głębsze rozpoznanie, jaki Kościół tworzymy,
w jakim żyjemy jest dla wszystkich szansą odpowiedzi na "znaki czasu".
W ramach synodalnego namysłu, trzeba się przyjrzeć: jaka jest ta nasza dojrzałość wiary, która ma
przenikać całe życie człowieka? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Pana (Łk 12, 35-40)? Dojrzałość
jest warunkiem bardziej świadomych działań, zachowań osób i wspólnot które tworzą, ma prowadzać do radości udziału. Na dojrzałość składa się nagromadzenie wielu doświadczeń wypracowanych przez pokonywanie trudności, ale też zdobywanych wspólnym wysiłkiem. Wzorem takiej
dojrzałości jest Maryja, która "zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu"
(ŁK19). Jest to więc również wykorzystanie umiejętności i możliwości. Dojrzałość zakłada radzenie sobie z kryzysami i niepowodzeniami. Jest to także umiejętność skorygowania celów i zamierzeń, ze względu na własne braki oraz popełniane błędy, jest to prosty nieagresywny styl życia.
Synod musi podjąć problematykę odpowiedniego języka, którym będzie przedstawiał kolejne zagadnienia. Można przypuszczać, że nie będzie to język definicji dogmatycznych, kościelnego nauczania, a raczej będzie to bardziej forma narracyjna. Synod winien zdobyć się na język, który
byłby bardziej żywym przekazem Dobrej Nowiny, a nie "klerykalnym żargonem skierowanym do
funkcjonariuszy". Autorytarny klerykalizm zagraża życiu Kościoła, odstrasza ludzi, wywołuje
blokadę na podjecie wspólnej drogi.
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 19.09

7:00
8:00
18:00
Karmel

Wtorek

7:00
8:00
18:00
Karmel

1.
1.
1.
1.

18:00
Karmel

8:00
18:00
Karmel

18:00
Karmel

11:00
18:00
Karmel

22.09

23.09

13:00
16:30
18:30
Karmel

Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9

Koh 3, 1-11; Ps 144; Łk 9, 18-22

24.09

Koh 11,9 -12,8; Ps 90; Łk 9, 43b-45

1. +Genowefa Michałek (gr.24); 2.+Alicja Brzozowska, zm. z rodz. Brzozowskich i Skibickich
1. + Józef Pokrętka w 1 mies. po śm.; 2.+Zofia, Agnieszka, Jan, Marianna, Józef, Władysław
1. W int. Ojca Świętego; 2. Dziękczynno – błagalna w 30 rocz. sakr. małżeństwa Izabeli i Andrzeja Szatkowskich
1. + Dariusz i Ryszard Waldzińscy, ; 2. + Józef Kowalski (gr.24); 3. + z rodz. Piotrowskich,
Krasodomskich
1. + Arkadiusz
Niedziela 25.09

7:00
8:30
10:00
11:30

Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Łk 8, 19-21

1. + Genowefa Michałek (gr.23); 2. + Andrzej Stella
1. + Jan Błoniewski; 2. + Klaus Herman
1. + Zofia Bylińska; 2. +Józef Kowalski (gr.23); 3. + Eugeniusz Maćkiewicz; 4. Dziękczynno –
błagalna w 38 rocz. sakr. małżeństwa Anny i Eugeniusza
1.
Sobota

7:00
8:00

21.09

1. + Genowefa Michałek (gr.22)
1.+Daniel, Jerzy, Teresa Parszuta, Marcin Szulc, zm. z rodz. Długosz i Adamczyk; 2.+Stanisław
i Alfonsyna Rutkowscy, Marianna Pasternak
1.W int. Ojczyzny: o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii; 2. +Józef Kowalski (gr.15); 3.+Jan;
4. + Irena i dusze w czyśćcu cierpiące; 5. + z rodz. Kamprowskich, Dąbrowskich, Władysław
1.
Piątek

7:00
8:00

Prz 21, 1-6. 10-13 ; Ps 119; Łk 8, 19-21

1. + Genowefa Michałek (gr.21)
1. + Artur Szyca; 2. + Teresa, Władysław Skotniccy
1. + Józef Kowalski (gr.21); 2. + Halina Sawicka; 3. + Waldemar Fitkau; 4. + Teresa Czajka,
Zbigniew Szefler
1.
Czwartek

7:00

20.09

+ Genowefa Michałek (gr.20)
+ Józef Kowalski (gr.20)
W int. podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej
+ Helena i Wacław Wyka i zm. z rodziny

Środa

7:00
8:00

Prz 3, 27-35; Ps 15; Łk 8, 16-18

1. O zdrowie dla Anny; 2. + Genowefa Michałek (gr.19)
1. + Jadwiga Guzowska
1. Int. Ojczyzny, Radia Maryja, TV TRWAM; 2. Dziękczynno-błagalna w 7 rocz. urodzin Igora;
3. +Józef Kowalski (gr.19); 4.+Jan Ciaś
1. Int OCD

Am 6, 1a. 4-7; Ps 146; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31

+ Władysława Kędzierska; 2. + Genowefa Michałek (gr.25); 3.+ Weronika i Antoni Ptak
+ Józef Kowalski (gr.25); 2. + Marta i Kazimierz Bierzyńscy
Józef Sołtysik; 2.+Krystyna, Jerzy, Michał Hanulak; 3. + Kazimierz, Marianna i zm. z rodz.
+ Maria i Bazyli, Jan Zajło, Ignacy i Cecylia Bogaccy
Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. sakr. małżeństwa Reginy i Jana Kijewskich; 2. Dziękczynno – błagalna w rocz. urodzin: Zenona Bukowskiego, Amelii Wasiak, Marka Wasiak
1. + rodziców Brzosek i Żureń; 2. + Franciszek Kaniewski
1. + Krystyna Bugnacka i zm. z rodziny; 2. + Krystyna Bielawska
1. + Irena Mesojed i zm. z rodziny
1.
1.
1.
1.
1.
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(c.d. ze str. 1) Lepiej służyć Bogu, Jego mieć na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jeżeli tak będzie

istnieje pewność, że pieniądze, bogactwo czy ta ogólnie pojęta ewangeliczna mamona nie zawładnie nami,
nie doprowadzi do naszego zniewolenia. Bóg nie zabiera naszej wolności, nie manipuluje nami. On po
prostu pokazuje, że jesteśmy dla Niego ważni.
O. Mariusz Simonicz CSsR - Przełożony Domu Zakonnego oraz Duszpasterz Akademicki w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia – Wrocław
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8174/xxv-niedziela-zwykla.html

Ogłoszenia: XXV niedziela zwykła – 18 IX 2016 r.
1. Niedziela 18 września: (Dwudziesta piąta niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Ofiary do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
- godz.
15:30
– IIIMsza
Katecheza
przedchrzcielna
rodziców
chcących
swoje dzieci.
- godz.
9:00
św. na
zakończeniedla
Roku
Szkolnego
dlaochrzcić
nauczycieli
i dzieci ze Szkoły
- godz.
16:30 Msza
Podstawowej
nr 1.św. z udziałem członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Elblągu.
- Msze św. od poniedziałku do soboty sprawujemy o godz. 7:00, 8:00 i 18:00, w sobotę dodatkowa Msza
św. o godz. 11:00. Spowiedź św. od poniedziałku do soboty od 7:00 do 10:00 oraz od 15:00 do 18:30.

2. W poniedziałek 19 września: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 18:00 Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła i Radia
Maryja. Na mszy św. będzie można złożyć dar serca na prowadzoną działalność Radia Maryja.

3. We wtorek 20 września: (Wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera i Towarzyszy)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

4. W środę 21 września: (Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty)
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 22 września: (Dzień powszedni)
-

6. W piątek 23 września: (Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00,18:00.
- Uwaga w dniu dzisiejszym - 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.
- godz. 17:30 i nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji Ojczyzny.
- godz. 21:00 modlitwa na zakończenie dnia.
7. W sobotę 24 września: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- godz. 11:00 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 25 września: (XXVI Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 15:00 Msza św. w tradycyjnym (klasycznym) rycie rzymskim (kaplica Mił. Bożego).
- Caritas parafialna zbiera ofiary do puszek na wsparcie osób biednych z naszej parafii.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na
rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 10 00 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

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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