nr 32/2016 (436) 02 X 2016
XXVII Niedziela zwykła: (Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10)

I Pewnie wielu z nas doświadczyło sytuacji, kiedy nagle podczas burzy zgasło światło – dłuższa lub

krótsza przerwa w dostawie energii elektrycznej uświadamia, że nawet maleńki płomyk migoczącej w
ciemności świeczki wystarczy, aby oświetlić ciemne miejsce. Niewielki płomyk świeczki sprawia, że
mrok nie jest już taki straszny; że choć nie widzimy wyraźnie (tak, jak w dzień czy wtedy, gdy palą się
lampy), to jednak dostrzegamy zarys otaczających nas przedmiotów, a to umożliwia nam łatwiejsze
poruszanie się w ciemnym miejscu.
W dzisiejszej Ewangelii apostołowie proszą Jezusa, aby przymnożył im wiary. Inaczej mówiąc, proszą go o to, aby dodał im wiary, by potrafili mu zaufać. Jezus im odpowiada:
Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy – taką malutką i niepozorną – moglibyście dokonywać
rzeczy wielkich – mocą „maleńkiej wiary” moglibyście dokonywać cudów.
Są sytuacje w naszym życiu, kiedy i my wraz z apostołami chcemy niemal wołać na głos:
„Panie przymnóż nam wiary”, albo jak jest w tekście oryginalnym: „Panie dodaj nam wiary”. Kiedy
w podeszłym wieku zmagamy się ze swoimi słabościami, z chorobami, z problemami w poruszaniu
się; kiedy jako młodzi ambitni ludzie cierpimy z powodu bezrobocia lub kiedy w sile wieku tracimy
pracę; kiedy jako rodzice lub nauczyciele ponosimy porażkę wychowawczą – chcemy wołać: „Panie
przymnóż nam wiary!”. Panie dodaj nam wiary, bo ciężko to pojąć, ciężko zrozumieć, czemu tak
właśnie jest? Czemu tak musi być? Czemu człowiek wykorzystuje człowieka? Czemu wciąż na nowo
to łacińskie przysłowie jest aktualne: Homo homini lupus est (człowiek człowiekowi jest wilkiem). A
dlaczego do dziś nie stał się bratem?
Nie tak dawno, bo w Niedzielę 4 września br., podczas Mszy Świętej na Placu św. Piotra w
Rzymie papież Franciszek kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Miłości, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z1979 r. Za swego życia święta z
Kalkuty w jednym listów, napisanych do swojego kierownika duchowego, zanotowała takie zdanie:
„Jeśli kiedykolwiek będę świętą – na pewno będę świętą od «ciemności». Będę ciągle nieobecna w
niebie – aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi” – te słowa Matki Teresy dobrze
oddają nie tylko jej misję, ale również jej życie i doświadczenie duchowe.
Przez wiele lat żyła w straszliwych ciemnościach wiary – ona, która tak ukochała Boga, całe
życie i całą siebie poświęciła na służbie Jemu i drugiemu człowiekowi. Ta, która poświęciła się cała
Bogu, jak sama opisuje, nagle przestała Go widzieć i doświadczać. Skąd o tym wiemy? Z jej listów
kierowanych do biskupów i kierowników duchowych, w których opisywała swoje życie wewnętrzne.
Pomimo to, wszyscy, którzy widzieli jej czyny, jej pracę i zaangażowanie na rzecz najuboższych,
opuszczonych, chorych, kalekich, odrzuconych i wyklętych przez społeczeństwo, nie mieli wątpliwości, że Matka Teresa z Kalkuty jest osobą świętą, żyjącą w komunii – w zażyłości z Bogiem. Choć Go
nie widziała, choć jej serce Jego bliskości nie odczuwało, to jednak nikt nie miał wątpliwości, że On
przy niej jest i ją wspiera. (c.d. na str.2)
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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 IV)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
2.1. Komisja tradycji
Dojrzałość potrzebuje zakorzenienia w tradycji. Jest to zbiorowa pamięć. Należy dostrzec cały dramatyzm ludzkich dziejów szczególnie na Żuławach i Powiślu. 1000-letnią obecność chrześcijaństwa na
terenie obecnej diecezji elbląskiej wyznacza pruska misja św. Wojciecha. Dojrzała wspólnota docenia
pracę historyków, dziękuje za prowadzane badania i upowszechnianie dziejów Kościoła partykularnego.
Trzeba się zastanowić, spisać, ocenić, co i w jakim zakresie diecezja Elbląska zawdzięcza wcześniejszym pokoleniom chrześcijan? Do jakich wartości, instytucji (np. kapituły), sposobów działania i praktyk religijnych można nawiązywać? Jakie dziedzictwo diecezji pomezańskiej jest ważne i jakie należy
zachować, które mogłoby potwierdzać tożsamość Kościoła Elbląskiego, stanowiąc ważny element Jego
dojrzałości? Do jakiego przekazu wiary i na podstawie czego można nawiązać? Czy można mówić o
zbiorowej pamięci, w postaci zwyczajów, obyczajów lub specyficznej formacji religijnej? A czy można
mówić, o znaczeniu pamięci na gruncie przeżywanej wiary, jeśli nie o całej polskiej martyrologii, to już
o losach rodzin w czasie II wojny światowej? Czy należy pamiętać o czasach przymusowych przesiedleń, prześladowań przez komunistyczne władze? Na ile wyparta z pamięci została migracja do miast,
nasze wiejskie pochodzenie? Czy potrzebna jest nam świadomość istnienia męczenników, ofiar faszyzmu i komunizmu?
Tradycja, znajomość historii-przeszłości określa tożsamość wspólnoty. Racjonalistyczny postulat rozpoczynania wszystkiego od nowa, odcinanie się od przeszłości jest zaprzeczeniem dojrzałości, a jest
jedynie wyrazem radykalnych ideologii. Zachowanie tradycji, która podlega modyfikacjom jest warunkiem świadomego bycia w teraźniejszości. W sytuacji gdy obserwujemy rozpad życia wspólnotowego, a
w przestrzeni publicznej prawie wszystkich tradycyjnych instytucji, należy pytać: co jeszcze chronić,
ponieważ da się uchronić, a z czego bez poczucia przegranej należy zrezygnować? W dużej mierze
ludzie w Kościele Elbląskim naznaczeni są przeszłością repatriacji (wygnania), tułaczką. Trzeba więc
pytać: jakie to może mieć dzisiaj znaczenie? Brak świadomości przeszłości wystawia ludzi na działania
różnych ideologii oraz demagogii. Zadaniem Komisji historycznej oraz tradycji, jest przybliżenie panoramy religijnego, chrześcijańskiego dziedzictwa, które przedstawi zgromadzeniu synodalnemu według
własnych kryteriów oraz wyborów.
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej
1. Spotkanie dla rodziców odbędzie się w dniach 10, 11 i 12 października o godz. 17:00 i 19:00
(rodzice wybierają jeden z terminów) w sali podziemiach kościoła.
2. Przypominamy o uczestnictwie dzieci we mszy św. w pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:30
oraz w nabożeństwach różańcowych (przynajmniej raz w tygodniu)
(c.d. ze str. 1)

Wiara to zaufanie Bogu we wszystkim, choć to nieraz trudne. Jezus nie gani uczniów, że proszą Go o
większą wiarę, ale mówi, daje nadzieję, że nawet „wiara maleńka jak ziarenko gorczycy” jest w stanie uczynić
cud – przemienić życie.
Tak jak najmniejszy, najsłabszy płomyk ledwo tlącej się świeczki jest w stanie rozproszyć mrok, tak
nawet „najmniejsza wiara” jest w stanie dać nadzieję. Wraz ze Świętą Matką Teresą z Kalkuty i apostołami wołajmy: „Panie przymnóż nam wiary!”. Amen.
O. Stanisław Paprocki CSsR, Duszpasterz w Parafii Św. Klemensa Hofbauera – Głogów
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8191/xxvii-niedziela-zwykla.html
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 03.10

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
7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
16:30
18:30
Karmel

Ga 2, 1-2. 7-14 ; Ps 117; Łk 11, 1-4

06.10

Ga 3, 1-5; Ps Łk 1, 68-75; Łk 11, 5-13

07.10

Ga 3, 7-14; Ps 111; Łk 11, 15-26

1. + Stanisława Sawka (gr. 7); 2. + Genowefa Michałek; 3. + Leszek Gwizdała (gr. 7)
1. + Eugeniusz Janowicz (gr. 7); 2. + Zdzisława(f), Stanisława(f), Jan Witczakowie
1. W intencji Parafii
1. Wynagradzająca N.S.P.J. za grzechy ludzkości; 2. O błog. Boże dla Barbary i Krzysztofa i
opiekę Matki Bożej; 3. + Henryka Lewandowska; 4. + Agnieszka Jabłońska w m-c po śm.
1. W int. Ojca Świętego
Sobota

7:00
8:00

05.10

1. + Genowefa Michałek; 2. + Stanisława Sawka (gr.6)
1.+ Teofila(f), Henryk Kapyciński, Jan, Wiktoria Kuczyńscy, zm. braci i dziadków i Kazimierz
2.+ + Eugeniusz Janowicz (gr. 6)
1. + Leszek Gwizdała (gr.6); 2. +Henryka Lewandowska; 3. + Jan i Czesława Serwadczak
4. + Anna Burdukiewicz, zm. z rodziny Burdukiewicz i Sołowiej
1. O powołania kapłańskie i misyjne oraz o świętość kapłanów
Piątek

7:00
8:00
16:30

Ga 1, 13-24 ; Ps 139; Łk 10, 38-42

1. + Genowefa Michałek; 2. + Stanisława Sawka (gr.5)
1. + Leszek Gwizdała (gr.5);
1. O błog. Boze i opiekę MBNP dla Barbary i Krzysztofa ; 2. + Lucyna Klonkowska w 1 mies. o śm;
3. + Eugeniusz Janowicz; 4. + Henryka Lewandowska; 5. + Józef Dyguła, rodzice, rodzeństwo
1. + Leonarda i Bolesław; Stanisław, zm. rodziny
Czwartek

7:00

04.10

+ Genowefa Michałek; 2. + Stanisława Sawka (gr.4); 3. + Weronika Kościn, zm. z rodziny
+ Eugeniusz Janowicz (gr.4); 2. + Leszek Gwizdała (gr.4)
W int. podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej
+ Henryka Lewandowska

Środa

7:00
8:00

Ga 1, 6-12; Ps 111; Łk 10, 25-37

1. + Stanisława Sawka (gr.3); 2. + Genowefa Michałek
1. + Henryka Lewandowska; 2. + Amelia i Roman Baneccy, zm. z rodziny
1. O błog. Boże i opiekę MBNP dla Barbary i Krzysztofa ; 2. Int. zbiorowa za zmarłych;
3. + Eugeniusz Janowicz (gr.3); 4. + Leszek Gwizdała (gr.3); 5. + Albina i Nikodem Białochleb
1. W int. Elżbiety

08.10

Ga 3, 22-29; Ps 105; Łk 11, 27-28

1. + Genowefa Michałek; 2.+Stanisława Sawka (gr.8)
1. + Anastazja, Hieronim Grabowski, Benedykt, Jan, Zofia Nous
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała, Zgromadzenia Redemptorystów; 2. Dziękczynno-błagalna
w 30 r. sakr. małż. Izabela i Andrzej Szatkowscy; 3. + Henryka Lewandowska
1. + Józef Banaś; 2. + Leszek Gwizdała (gr. 8); 3. + Eugeniusz Janowicz (gr. 8); 4. + Celina Puzdrowska w 1
r. śm.
1. Wynagradzająca NSPJ i NSNMP
2 Krl 5, 14-17; Ps 98; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19
Niedziela 09.10
1. + Stanisława Sawka (gr.9); 2. + Genowefa Michałek
1. + Halina i Roman Hofman; 2. + Henryka(f), Stanisław, Jan i zm. z rodziny
1. + Tomasz Mazurek, Krystyna Sarnowska, Jan, Marianna, Genowefa zm. rodziców, teściów; 2. +
Henryka Lewandowska; 3. + Eugeniusz Janowicz (gr. 9)
1. + Aleksy w 15 r. śm., Krystyna i zm. z rodziny; 2. + Leszek Gwizdała ( gr. 9)
1. Dziękczynno-błagalna w int. Katarzyny ; 2. Dziękczynno-błagalna w 48 r. sakr. małż. Barbara i Wojciech Ukleja, 25 sakr. małż. Anna i Mirosław Stępień
1. + Jan Jaroń; 2. + Teresa Rolnicka
1. + Hieronim Wogmer
1. + OCD
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Ogłoszenia: XXVII niedziela zwykła – 02 X 2016 r.
1. Niedziela 02 października: (Dwudziesta siódma 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.
- Ofiary składane do puszek na duszpasterstwo charytatywne – Caritas diecezjalną.
- Nabożeństwo różańcowe dla dzieci odprawiamy w poniedziałek, środę i w piątek o godz. 16:30.

2. W poniedziałek 03 października: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i o godz. 18:00 Msza św. zbiorowa w intencji zmarłych.

- godz. 9:00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
3. We wtorek 04 października: (Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu)
Podstawowej
nr 1. różańcowe
- godz.
7:30 nabożeństwo
- godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA PAŹDZIERNIK 2016
Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla
prawdy i silnym poczuciem etyki.
Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich
radość i odpowiedzialność zawiązane z głoszeniem Ewangelii.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 4 października 2016 r. o godz. 17:15.

4. W środę 05 października: (Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i modlitwy do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 06 października: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne
- godz. 21:00 – Godzina święta ( w kaplicy Miłosierdzia Bożego)
6. W piątek 07 października: (Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 16:30 (dla dzieci), 18:00
- Spowiedź św. od godz. 6:45 do 10:00 i od 15:00 do 21:00.
- godz. 9:00 – odwiedziny chorych w domach
- godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe i modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- godz. 18:45 – spotkanie formacyjne Arcybractwa Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa
7. W sobotę 08 października: (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 różańcowe.

8. W niedzielę 09 października: (XXVIII Niedziela zwykła)

- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 16:30 – Msza św. dla rodziców i dzieci przedszkolnych oraz klasy I i II szkół podstawowych.
- Po Mszy św. o godz. 16:30 spotkanie dla małżeństw zainteresowanych Wspólnotą Domowego Kościoła.
- godz. 17:30 nabożeństwo różańcowe.
- Ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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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