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XXXII Niedziela Zwykła - 1 Krl 17,10-16 Ps 146 Hbr 9,24-28 Mk 12,38-44

Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
„Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

„Całe swe utrzymanie”
W czasie wspinaczki górskiej w Himalajach dwóch alpinistów utknęło w ścianie. Gwałtowna zmiana pogody uniemożliwiła akcję ratunkową. Bezradni, czekali na wybawienie. Mieli dość czasu, by zrobić dokładny rachunek sumienia.
Życie ich wisiało na włosku, wszystko zależało od wytrzymałości liny i pogody. Jeden wybiegał myślą do rodzinnego
domu, gdzie czekała na niego żona i dwoje dzieci, drugi wiedział, że nikt na niego nie czekał. Był samotnym człowiekiem. I właśnie on miał ze sobą tabliczkę czekolady. Jedyny pokarm, jaki posiadali. Drugi nie miał nic. Pod koniec dnia
właściciel czekolady postanowił podać połowę tabliczki koledze. Sam udał, że je, a w rzeczywistości swoją połowę
zostawił na jutro. W drugim dniu wieczorem połamał tę połowę i część podał koledze. Sam nie wziął nic do ust.
W trzecim dniu oddał mu resztę. Wyszedł z założenia, że kolega jako mąż i ojciec winien mieć większą szansę przeżycia tej przygody. On, skoro nikt na niego nie czeka, może umrzeć. Czwartego dnia pogoda się poprawiła i koledzy
dotarli do nich niosąc ratunek. Wrócili z wyprawy szczęśliwie. Ale ten, który oddał swą czekoladę koledze, wrócił inny.
Odkrył, na czym polega tajemnica dobroci. Zawsze mu się wydawało, że dobroć polega na przekazaniu innym tego, co
mamy w nadmiarze. Teraz odkrył, że dobroć polega na podzieleniu się ostatnią kromką chleba. To jest troska o cudze
dobro wyrażona w geście ofiary, w oddaniu tego, co człowiek potrzebuje. Trzeba przekroczyć granice własnej miłości
i objąć troską drugiego. Taki gest świadczy o wielkości człowieka. Tę właśnie postawę pochwala Jezus, gdy zwraca
uwagę Apostołom na ubogą wdowę, która wrzuciła do świątynnej skarbony dwa pieniążki. „Wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Przekroczyła dla Boga granicę swej miłości własnej. Ponieważ
uczyniła to dla Boga, wyraziła w tym geście całą swoją miłość. Została bez środków do życia, oddała Bogu wszystko.
Przy naszym wyrachowanym myśleniu, wielu taką kobietę uznałoby za nieroztropną. My bowiem widzimy w jej dłoni
pieniądz i jej pusty żołądek, a nie dostrzegamy serca. Bóg zaś spogląda w serce i zna wielkość czynu, w którym człowiek potrafi przekroczyć bariery miłości własnej. Bóg raduje się ze wzrostu serca. Wspomniany na początku alpinista
z perspektywy czasu odkrył, że groźna sytuacja, w jakiej się znalazł, była tylko narzędziem w ręku Boga dla ułatwienia
mu odkrycia tajemnicy dobroci. Dostrzegł, że dla ludzkiego serca nawet sprawiedliwość jest za mała. Ono rośnie dopiero wówczas, gdy zdobywa się na gesty bezinteresownej dobroci. Sprawiedliwość jest wyrachowana, utrzymuje człowieka w świecie liczb, dopiero bezinteresowna dobroć daje sercu prawdziwą wolność. Spotykając ewangeliczną wdowę
należy postawić dwa pytania: Ile rzeczy moglibyśmy oddać z tego, co nam zbywa? Do życia nie potrzeba za wiele.
W jakiej sytuacji potrafimy podzielić się z innymi tym, co jest naszym utrzymaniem?
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151108.htm

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
W bieżącym roku, zważając na trwający od 2011 roku konflikt zbrojny, którego nikt nie widzi końca, oraz
odpowiadając na apel syryjskich biskupów, podjęliśmy inicjatywę w porozumieniu z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski ks. abpem Stanisławem Gądeckim, że tegoroczny Dzień Solidarności poświęcony
będzie ponownie sytuacji chrześcijan Syrii.
Syria jest krajem, gdzie po raz pierwszy wyznawcy Jezusa Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami. To
tereny nawrócenia i misyjnej działalności św. Pawła.
Dziś natomiast jest jednym z najkrwawszych miejsc na ziemi. Początkowo konflikt zbrojny nie miał znamion
dyskryminacji i prześladowania chrześcijan. Możemy nawet powiedzieć, że z wyjątkiem Libanu, który ma
specjalny status na Bliskim Wschodzie, Syria była jednym z najlepszych miejsc do życia dla chrześcijan.
Jednakże wraz z upływem czasu i z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, radykalnych dżihadystów, sytuacja chrześcijan diametralnie się pogorszyła.
W listopadzie 2013 roku miasto Sadat, które leży w pobliżu Homs, i którego ludność to głównie syryjscy
chrześcijanie obrządku prawosławnego, zostało przejęte przez islamskich rebeliantów i według syryjskiego
prawosławnego arcybiskupa stało się widownią "najgorszej masakry chrześcijan, jaka miała miejsce w Syrii w
ciągu ostatnich dwóch i pół roku". 45 osób, w tym dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do masowych grobów, a 1500 rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako żywe tarcze.
Na początku grudnia 2013 roku, po tym, jak chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez rebeliantów, dwanaście mniszek prawosławnych zostało uprowadzonych z klasztoru. Trzej chrześcijanie zostali zamordowani za odmowę wyrzeczenia się wiary. Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham sporządził listę
męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć do końca 2013 roku. Lista ta liczy 215 nazwisk. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby została ona w najbliższej przyszłości zamknięta.
W marcu 2015 roku Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) powiedział, że po ponad czterech latach
konfliktu Syria znalazła się w "najpoważniejszym humanitarnym kryzysie naszej ery". Z 8 mln osób przesiedlonych w Syrii i 3,9 mln osób żyjących za granicą jako uchodźcy z Syrii uciekło 700000 chrześcijan. Emigracja społeczności chrześcijańskich może być potencjalnie bardziej katastrofalna w skutkach ze względu na
ich uprzednio już zmniejszoną ilość (1,75 mln przed wojną).Tamtejsi chrześcijanie uciekają z własnego kraju
w obawie o własne życie. Wiele razy byli prześladowani i dyskryminowani głównie ze względu na swoją
wiarę, ale były również przypadki posądzania ich o wrogą przynależność polityczną. Wyraźny islamski program jest coraz bardziej widoczny w działaniach radykalnych bojowników. Przebywający w Damaszku patriarcha Kościoła melchickiego Grzegorz III Laham powiedział PKWP: "Niebezpieczeństwo polega na tym,
że jeśli opuszczą oni [chrześcijanie] rejon Bliskiego Wschodu, nigdy już tam nie powrócą".
Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywane przez islamskich
fundamentalistów. Przykładowo na przedmieściach Damaszku, Doumie, 36-ciu ulemas (muzułmańskich
przywódców religijnych) wydało fatwę w 2013 roku legitymizującą prawo sunnitów do skonfiskowania dóbr i
posiadłości należących do chrześcijan i wszystkich, "którzy nie wyznają sunnickiej religii". Fatwa podkreśla,
że skonfiskowane majątki będą wykorzystane w części do "zdobycia uzbrojenia". Podobny scenariusz miał
miejsce w Iraku. Może to być szersza strategia „oczyszczania” całego Bliskiego Wschodu z wyznawców
Chrystusa. http://pkwp.org/dzien-solidarnosci/vii-dszkp-syria-2015

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do czwartku
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Symbole Światowych Dni Młodzieży w parafii MB Królowej Polski w Elblągu
Wtorek 17 listopada 2015 r. – godz. 14:45 – przywitanie Symboli ŚDM
Środa 18 listopada 2015 r. – godz. 10:30 – pożegnanie Symboli ŚDM
Dokładny program pobytu Symboli ŚDM podamy w następnym numerze biuletynu Moja Parafia
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Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46 1 Kor 3.9b-11.16-17 J 2,13-22
Poniedziałek 9.11
1. + Franciszek Geuge
1. + Kazimierz Oman, Kazimiera i zm. z rodz.
1. W intencji Osób życia konsekrowanego
OCD
Mdr 2,23-3,9 Ps 34 Łk 17,7-10
Wtorek
10.11
1. + Stanisław Wlaziński i zm. z rodz.; 2. + Elżbieta Kolec
1. W int. wypominanych; 2. + Tadeusz Janowski mc po śm.
1. Int. zbiorowa
OCD
Mdr 6,1-11 Ps 82 Łk 17,11-19
Środa
11.11
1.
1. W int. Marii Piaseckiej; 2. + Marianna i zm. z rodz. 3. + Aleks, Henryk, zm. z rodziny
1. W int. Zofi Grabowskiej; 2. W int. wypominanych; 3. + Anna, Eliasz, Wincenty, Apolonia
+ Jan, Małgorzata, Eugenia, Bożena, Henryka
Mdr 7,22-8,1 Ps 119 Łk 17,20-25
Czwartek 12.11
1. + Zofia, Edward, Ciunajtis i Jankowscy
1. + Klemens, Karolina, Edward, Helena
1. + z rodz. Baczyńskich, Kraszewskich oraz Michał Szwed; 2. W int. wypominanych
OCD
Mdr 13,1-9 Ps 19 Łk 17,26-37
Piątek
13.11
1. Władysław Grzelak
1. + Bolesław Kozłowski, Wanda Kibiersza i zm. z rodz.
1. + Tadeusz Czulewicz, zm. z rodz.; 2. + Wanda, Jerzy Zwonitaj, Jan, Jagoda,;
3.
W int. wypominanych
W int. Parafii
Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 Łk 18,1-8
Sobota
14.11
1. + Stanisław i Genowefa Nowakowie
1. + Jan Filipowicz; 2. Marianna Chylińska m-c po śm.
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała, Zgromadzenia Redemptorystów; 2. _+ Marta, Jan
Henryk Nadolscy, Bronisław Różycki ; 3. W int. wypominanych
1. + Henryk Pych 1 r. śm. oraz rodziców i teściów, 2. + Janina Bogdanowicz
OCD
Dn 12,1-3 Ps 16 Hbr 10,11-14.18 Mk 13,24-32
Niedziela 15.11
1. + Józef, Maria, Zofia, Teresa
1. + z rodz. Sulewskich, Marianna, Daniela,
1 + Tomasz Mazurek, Sarnowska Krystyna, Janina, ; 2. W int. Ojczyzny, m. Elbląg,
3. + Edward Organowski, rodzice teściowie
1. + z rodz. Sarbiewskich, Urniasz, Banucha; 2. + Janusz Wasiłyszyn i zm. z rodziny
1. Chrzty
1. + Aniela i Józef Grzanowscy
1. W int. wypominanych
OCD

WYPOMINKI
W każdy dzień listopada odprawiać będziemy nabożeństwo za zmarłych - wypominki.
We wtorek o godz. 730, w sobotę o godz. 1130, w pozostałe dni o godz. 17 30. Kartki z imionami zmarłych,
za których pragniemy modlić się w czasie nabożeństw wypominkowych, można składać w zakrystii, kancelarii i przy furcie zakonnej.
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OGŁOSZENIA: XXXII Niedziela zwykła - 08.11.2015 r.
1.Niedziela 08 listopada: (XXXII Niedziela zwykła)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Dzisiaj zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
Pierwsze i drugie spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci odbędzie się
w niedzielę 8 listopada o godz. 15.30.
Godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe.
2.Poniedziałek 09 listopada (Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)
283 rocznica założenia Zgromadzenia najświętszego Odkupiciela
Msze św. o godz. 7:00, 8:00 i 18:20.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z okazji Roku Życia Konsekrowanego, które rozpocznie się o
godz.17:30, a będzie transmitowane przez Telewizję TRWAM i Radio Maryja.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
godz. 17.30 - Rozpoczęcie transmisji w Radio Maryja i Telewizji TRWAM
godz. 17.40 - Program muzyczno - słowny pt. “ Młodzi o życiu konsekrowanym”
godz. 18.00 - Modlitwa Anioł Pański i spotkanie z Ojcem z Radia Maryja
godz. 18.20 - Msza św. koncelebrowana. Przewodniczy i homilię wygłosi: J.E. Ks. Bp dr
Jacek Jezierski, Biskup elbląski
3. Wtorek 10 listopada (Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła)
Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. Środa 11 listopada (Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa)
Święto Niepodległości Polski. Zachęcamy do modlitwy z naszą Ojczyznę.
Godz. 17:30 – wypominki i nabożeństwo ku czci Świętego Michała Archanioła
5. Czwartek 12 listopada (Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika)
Godz. 18:00 Msza św. z nieszporami.
6. Piątek 13 listopada (Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
Pierwszych Męczenników Polski)
godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
7. Sobota 14 listopada (Dzień powszedni)
Msze św. odprawiane będą w Sanktuarium o godz. 7:00, 8:30, 11:00, 18:00.
Godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Godz. 11:30 – Nabożeństwo maryjne wraz z wypominkami.
8.Niedziela 15 listopada (XXXIII Niedziela zwykła)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30. Ofiary zbierane podczas
Mszy św. przeznaczone będą na przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Bóg zapłać!
Godz. 15:30 – III Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
Godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe.
Zmarli od 23 października do 29 października 2015 – Halina Wilkus, Paweł Skrouba. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii życzymy
Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
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