nr 31/2016 (435) 25 IX 2016
XXVI Niedziela zwykła: (Am 6, 1a. 4-7; Ps 146; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31)

I
Mocny i trudny fragment Ewangelii daje nam Jezus na ten dzisiejszy dzień. Można sobie wyobrazić
sytuację, że fragment ten słyszy ktoś dobrze radzący sobie w życiu, zamożny, ale niewierzący. Co przychodzi mu na myśl:
Cóż to za Bóg? Czy mam szansę dostać się do nieba, skoro trafiają tam tylko biedni i poobijani przez życie?
Można by tu przywoływać i inne fragmenty ewangeliczne:
bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego…,
bogaty młodzieniec, który ma wiele posiadłości, pytający, co ma uczynić, aby osiągnąć życie wieczne,
i wiele innych fragmentów gdzie Jezus odnosi się do tematu bogactwa.
Posiadanie bogactwa, posiadłości zdobytych na tym świecie (na które człowiek uczciwie zapracował),
nie jest niczym złym. Jezus, używając takich obrazów w swoich przypowieściach, nie tyle krytykuje bogactwo, możliwość posiadania dóbr tego świata, ale wskazuje raczej, co dzieje się z człowiekiem, który źle
nimi dysponuje i rozporządza. Świadomość posiadanych dóbr, świadomość swojej zamożności i związanej
z tym niezależności od innych ludzi może z człowieka uczynić stworzenie nastawione tylko i wyłącznie na
posiadanie i to coraz więcej i więcej. Ale to nie wszystko. Może również z człowieka uczynić
„nie-człowieka”, który nikogo oprócz siebie i tego, co posiada, nie będzie widział. Drugi człowiek nie
będzie miał dla niego większej wartości..., no chyba, że będzie postrzegany jako „okazja” do tego, by na
nim jeszcze więcej zyskać, dorobić się, ewentualnie pokazać się…, niech podziwiają.
Czytając te słowa, pewnie pomyślisz sobie: Ale ma gość wyobraźnię! Owszem, ale popatrz na świat,
w którym żyjemy i Ty i ja, ludzie XXI wieku. Wydaje się, że przyszło nam żyć w czasach dostatku i niesamowitych możliwości. Świat tak bardzo kolorowy, prawie że idealny, bo tak jest przedstawiany przez specjalistów od marketingu i sprzedaży. Zadaj sobie pytanie: jaką wartość posiadasz dziś jako człowiek, jako
osoba? Nie patrz na siebie przez pryzmat tego, jakie masz wykształcenie, ile posiadasz, do czego w swoim
życiu doszedłeś. Ale spójrz na siebie przez pryzmat czegoś bardziej podstawowego – wartości, jaką jest
osoba ludzka…
Jezus, przyjmując postać ludzką, wchodzi w ten świat bardzo niepostrzeżenie, „ubogo”. Dlaczego?
Z jednej strony, aby pokazać bliskość człowiekowi, ale z drugiej strony, aby podkreślić wartość człowieka
jako osoby. Aby podkreślić, że w Jego oczach każdy jest ważny i każdy ma swoją wartość. A idąc do ubogich zwraca oczy bogatych na prawdziwe bogactwo i wartość, jaką ma właśnie człowiek – nie rzecz, ale
osoba ludzka.
Scena sprzed dwóch tysięcy lat, ale jakże aktualna na dziś. Zejdź z „wygodnej kanapy życia”, wyjdź
na ulice swojej miejscowości, a zobaczysz i zrozumiesz, o czym Jezus dziś mówi i do mnie i do ciebie.
o. Ludwik Łabuda CSsR, Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Lubaszowa
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8190/xxvi-niedziela-zwykla.html
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Przemówienie programowe sekretarza generalnego I sde (lineamenta)
ks. dr. hab. Stefana Ewertowskiego prof. UWM
Komisja przygotowawcza - aula WSD Elbląg – 1 lipca 2016
(część III)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
1. CEL SYNODU DIECEZJALNEGO
Czemu trzeba się bezwzględnie sprzeciwić? Mówiąc językiem papieża Franciszka, w działalności,
w posłudze, konieczne i pożądane jest duszpasterskie towarzyszenie, albowiem na nowo i niezwykle wyraźnie Kościół objawia się jako "różnorodność w jedności". A św. Paweł powie i nam:
"Różne są dary łaski (charyzmaty) lecz ten sam Duch; różne są rodzaje posługiwania, ale jeden
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra" (1 Kor 12, 4-8).
Celem synodu diecezjalnego jest taki stopień rozeznania już zdobytego eklezjalnego doświadczenia, taki poziom refleksji teologicznej w kontekście współczesnych uwarunkowań życia i ustalenia
wspólnotowego prawa, by jeszcze bardziej pogłębić osobowe więzi z Bogiem i ludźmi. Według
zamiaru Biskupa Elbląskiego, chodzi o: "zdynamizowanie życia religijnego w parafiach, rodzinach
i stowarzyszeniach naszej diecezji" (GN 10.04.2016). Nie jest naszą rolą osąd i nie chcemy być
sędziami, chodzi o inspiracje, o wskazanie drogi pogłębiającej "dojrzałość wiary i życia".
"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".(Mt 22, 34-40). W drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, należy pytać: co poprawić w wychowaniu i formacji chrześcijańskiej? "Nowy człowiek", to człowiek uformowany przez Jezusa
Chrystusa, to człowiek dojrzały w wierze i życiu. To uczeń, który staje się "przyjacielem" Zbawiciela. "Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali" (J, 15, 15 - 17). W ten sposób Jezus Chrystus wyznacza drogę dojrzałości wiary i życia. Umacnia i daje stosowne środki przez życie w Kościele (communio personarum), pomaga przez praktykę sakramentalną, która kształtuje dojrzałych ludzi do
życia we wspólnocie wszystkich ludzi. Pewną miarą dojrzałości niewątpliwie jest zdolność synodalnej współpracy wielu, a także osobista, również samodzielna odpowiedź na dary Ducha Świętego.
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII MBKP w ELBLĄGU
* W sobotę 1 października o godz. 11:00 w sali w podziemiach kościoła krawcowa będzie brała
miary na alby.
* W niedzielę 2 października na Mszy św. o godz. 11:30 rodzice złożoną deklaracje zgłoszenia
dziecka do przyjęcia I Komunii św. w parafii MBKP w Elblągu, a dzieciom zostaną poświęcone różańce.
* Spotkanie dla rodziców odbędzie się w dniach 10 i 12 października o godz. 17:00 i 19:00 oraz
11 października o godz. 19:00 w sali podziemiach kościoła (rodzice wybierają jeden z terminów).
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 26.09
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8:00
18:00
Karmel
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Wtorek

7:00
8:00
18:00
Karmel

18:00
Karmel

18:00
Karmel

18:00
Karmel

8:00
11:00
18:00
Karmel

29.09

30.09

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

Koh Dn 7, 9-10. 13-14 albo Ap 12, 7-12a; Ps 138; J 1, 47-51

Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Ps 139; Łk 10, 13-16

01.10

Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24

1. +Stanisława Sawka (gr.1); 2.+Ryszard Berger, Helena, Gertruda, rodzice, teściowie;
3. + Marianna i Piotr Bonieccy, Janina Bartosik
1. O błog. Boże i zdrowie dla Teresy Junkier
1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji elbląskiej; 2. + Helena, Kazimierz, Helena, Jan, Monika, Jan, Marianna, Kazimierz; 3. + Jan Krzykowski w 1 mies. po śm.
1. O powołania kapłańskie i zakonne ; 2. + Eugeniusz Janowicz (gr.1); 3. + Urszula Lovrencic;
4. + Leszek Gwizdała (gr.1)
1. Int. imieninowa S. Teresy
Niedziela 02.10

7:00

Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62

1. + Genowefa Michałek (gr.30)
1. + Janina, Franciszek, Marianna, Jan, Roman, zm. z rodziny; 2. + Czesław Tuński
1. O błog. Boże i opiekę MBNP dla Barbary i Krzysztofa; 2. + Andrzej Janiak (int. od uczestników
pogrzebu); 3. +Józef Kowalski (gr.30); 4. + Teresa Krawczuk;
1.
Sobota

7:00

28.09

1. + Genowefa Michałek (gr.29); 2. + Michał Kopacz
1.+Waldemar Teresiński, Bronisława Gorczewicz; 2.+ Herbert Załoga w 1 mies. po śm.
1.+Andrzej Błaszczyński w 1 mies. po śm.; 2. +Józef Kowalski (gr.29); 3.+rodzice: Waleria i
Józef Kula; 4. + Irena i dusze w czyśćcu cierpiące;
1. Int. imieninowa S. Michaeli
Piątek

7:00
8:00

Hi 3, 1-3. 11-17. 20-23 ; Ps 88; Łk 9, 51-56

1. + Genowefa Michałek (gr.28); 2. + Michalina i siostra Michalina Nienadowskie
1. + Ksaweria, Jan Guzowscy
1. Dziękczynno – błagalna w 20 rocz. sakr. małżeństwa Beaty i Piotra Kawka; 2. + Józef Kowalski (gr.28); 3. + Irena i dusze w czyśćcu cierpiące; 4. + Józef i Władysława Piór, bracia: Bogdan i Ludwik, Wiesław Michalski;
1.
Czwartek

7:00
8:00

27.09

1. + Genowefa Michałek (gr.27)
1. + Józef Kowalski (gr.27); 2. + Aleksander Ickiewicz i zm. z rodziny
1. W int. podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej
1.
Środa

7:00
8:00

Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50

+Józef Kowalski (gr.26); 2. + Genowefa Michałek (gr.26)
+ Władysław Baranowski i zm. z rodziny; 2. + Zofia Brzozowska, tato, babcia Ewa
W int. rodzin.
W int parafii

Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10

1. + Helena i Teodor Zorena; 2. + Stanisława Sawka (gr.2); 3.+ Cisiak: Roman, Kazimierz
1. + Eugeniusz Janowicz (gr.2); 2. + Julia Bednarz, Józef, Krystyna; 3. + Czesław Chmielewski, Irena, rodzice, dziadkowie
1. Stefan Opolski, Anna i Józef Ławrynowicz; 2.+Arkadiusz Jarosiewicz, Adam Skrzypczak i
zm. z rodz.; 3. + Michał, Jadwiga i zm. z rodz. Basiukiewicz, Borawskich, Przybyszewskich
1. + Jan, Wanda Bagdziun, rodzice, dziadkowie; 2. + Leszek Gwizdała (gr.2)
1. Dziękczynno – błagalna w int. Reginy Dudzińskiej
1. + Stefan Stefanowicz, rodzice, bracia: Jan, Bolesław, siostra Marianna
1.

+ Ryszard Kędzierski, zm. z rodz. Antosów i Kedzierskich; 2. + Poławscy: Franciszek, Stanisława

1. + Henryka Lewandowska
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Ogłoszenia: XXVI niedziela zwykła – 25 IX 2016 r.
1. Niedziela 25 września: (Dwudziesta szósta 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 Miłosierdzia Bożego).
- Caritas parafialna zbiera ofiary do puszek na wsparcie osób biednych z naszej parafii.
- 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 26 września: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 18:00 Msza św. w intencji rodzin.

3. We wtorek 27 września: (Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
- godz. 9:00które
Msza
św. na
zakończenie
Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
i podziękowań,
zostaną
odczytane
w czasieRoku
nabożeństwa.

1.
4.Podstawowej
W środę 28nr
września:
(Wspomnienie św. Wacława, męczennika)
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 29 września: (Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała)
-

6. W piątek 30 września: (Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła)
- 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 01 października: (Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła)
- 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, różaniec i nabożeństwo pierwszo-sobotnie.
8. W niedzielę 02 października: (XXVII Niedziela zwykła)
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w godz. 8:00 – 16:00
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe.
- Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na wykonywane prace w naszej świątyni.
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.
Intencje za zmarłych z naszej parafii przekazane do odprawienia
redemptorystom pracującym na misjach zagranicznych: lipiec - sierpień 2016
Kossecka Klara 7 int.; Hajdukiewicz Teresa 4 int., Lewandowska Henryka 2 int.,
Kroplewska Cecylia 4 int., Ostrowski Jan 4 int., Kosiło Edward 2 int., Sieńczak Michał
8 int., Fiszer Irmina 2 int., Dziąbkowska Lucyna 7 int., Stram Kazimierz 1 int.,
Piejko Zbigniew 1 int., Chlasta Józef 1 int., Pokrętka Józef 5 int.,
01 października (sobota) o godzinie 18:00 w parafii Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola odbędzie
się kolejny, a zarazem pierwszy po wakacjach Elbląski Wieczór Chwały.

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.
MOJA PARAFIA nr 31/2016 (435) Do użytku wewnętrznego - 4 -

