nr 37/2016 (441) 06 XI 2016
XXXII Niedziela zwykła: (2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 17; 2 Tes 2, 16 – 3,5; Łk 20, 27-38)

I
Saduceusze pytają Jezusa o to, jak ludzie „poradzą” sobie w niebie, ale problem w tym, że żaden z nich
nie idzie w tamtą stronę…
Nie tyle ważne jest to „jak będzie w niebie”, ale to, „czy ja się tam znajdę”.
Saduceusze twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, a Jezus mówi, że On jest Zmartwychwstaniem, że
każdy, kto w Niego wierzy, to choćby umarł żyć będzie, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Po
której stronie staję? Po stronie saduceuszy czy po stronie Jezusa? Komu ja wierzę? Czy tym, którzy i dziś
„twierdzą”, że nie ma zmartwychwstania, że życie wieczne to wymysł Kościoła i księży, że mówienie o
niebie to takie „tanie pocieszanie” schorowanych ludzi, by jakoś im ulżyć w cierpieniu… Czy „takim” daję
wiarę? Czy Jezusowi, który już dawno rozprawił się ze śmiercią, który odsunął najcięższy grobowy kamień, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana, który trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych…? Komu wierzę?
Saduceusze twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, bo to się nie zgadzało z ich ziemskim rozumowaniem. No bo jak może istnieć coś, czego nie można „sprawdzić” tu na ziemi, czego nie można „matematycznie” poukładać w głowie. Nie wiedzieli, że sprawa zmartwychwstania to nie kwestia wiedzy, inteligencji czy ludzkiej kalkulacji, ale to kwestia wiary, która przekracza rozum i widzi o wiele więcej...
Biedni są ludzie, którzy wszystko sprowadzają tylko do ziemskiego myślenia, którzy uznają, że prawdziwe
jest tylko to, co można zobaczyć lub dotknąć, dla których „nie istnieje nic” poza życiem doczesnym. W takich
ludziach nigdy nie będzie miejsca na wiarę, na to, by „zobaczyć dalej” niż sięga tylko ludzkie oko, by się przekonać, że ludzka mądrość jeszcze nie jest wszystkim, i że się tak naprawdę potrzebuje Boga.
Mówi dziś Jezus: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Ukazuje nam przez to, że wieczność od
Boga pochodzi, że Ten, który stworzył człowieka, nie chce go mieć „umarłego” po śmierci, że mimo, iż
Abraham, Izaak i Jakub „umarli”, to ciągle przebywają z Bogiem. Niebo zatem jest darem Boga, jest miłosierdziem danym człowiekowi. I aby je osiągnąć potrzeba po prostu WIARY. A jej właśnie zabrakło saduceuszom…
Do nieba nie prowadzą drzwi wiedzy czy ludzkiej mądrości. Tam nie robi się testów na bycie „wszystkowiedzącym”. Tam tylko jedno jest ważne – to, czy się znało Jezusa, czy się Jemu naprawdę ufało. Bo
nikt poza Jezusem do nieba nas nie wprowadzi. On jest Drogą jedyną.
Pytają nieraz ludzie: „Jak to będzie w niebie?”. Czy mąż spotka tam swoją żonę? Czy dzieci będą odwiedzać
rodziców? Czy sąsiad zobaczy sąsiada, a przyjaciel przyjaciela? Czy będą wspólne rozmowy, takie spotkania po
latach, wspólne wspomnienia, i czy będzie czas, by dokończyć niedokończone na ziemi rozmowy? Mamy w sercu
takie pytania. Ale Jezus chce nam powiedzieć jedno. Byśmy się nie martwili jak to będzie w niebie. Tam sobie na
pewno poradzimy. Tam bowiem już wszystko przygotowane. Tam nic, co złe, nie przedostanie się. Żaden ból,
żadne cierpienie tam wstępu mieć nie będzie. Tam otrze Bóg wszelką łzę i śmierci już tam nie będzie, ani żałoby,
ni krzyku, ni trudu… (Ap 21, 4). Tam będziemy jak aniołowie, będziemy dziećmi Bożymi, a szczęście będzie tak
wielkie, że żadne oko, żadne ucho i żadne serce na ziemi pojąć tego nie zdoła. Niebo to „inny świat”, „świat”, za
którym tęsknimy, „świat” przygotowany przez samego Jezusa: Idę przecież przygotować wam miejsce ( J 14, 2) –
powiedział, gdy odchodził z tej ziemi . (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 VIII)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ - DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
2.3. Komisja projektu kościelnej odnowy
A kwestia wojny, tylko wokół nas, czy też ciągła wojna w naszych sercach? A kwestia współczesnych
form terroryzmu? Z prawdą o sobie można się rozminąć, a trzeba się z nią konfrontować. Dojrzałością
jest spojrzenie na siebie w prawdzie Objawienia i chrześcijańskiej tradycji. Jak można określić chrześcijańską dojrzałość na podstawie Pisma św. (ST i NT)? Jaki wymiar ma dojrzałość nauczającego Kościoła
Elbląskiego (katechezy, homilie, spotkania)? Kogo głosimy jako ludzie dialogu, a z czym walczymy, z
jakimi uroszczeniami epoki nowoczesnej? Jaka jest nasza współodpowiedzialność za grzechy strukturalne? Czy obchodzi nas los poszczególnych ludzi? On, Jezus Chrystus "wziął na siebie nasze grzechy" (Iz
53:5; Rz 3:9-18 i 3:23).
Jaka dojrzałość w wierze pozwala na bycie razem w indywidualności np. neokatechumenalnej, wyjątkowości charyzmatycznej, w posłudze ewangelizacyjnej, której nie niszczy, pospolitość i standard lub
"polityczna poprawność" w Kościele? Jak pogodzić nasze tradycyjne duszpasterstwo "masowe" z bardziej indywidualnym podejściem? Jak można w wierze pogłębiać motywy i przyczyny duszpasterskiej
troski? Jak wpatrywać się i przepowiadać ideały chrześcijańskiego życia, które głosił Jezus Chrystus,
jednocześnie ze świadomością, że różne są możliwości oraz różny stopień odpowiedzialności. Nie wszyscy otrzymali jednakową ilość "talentów" (Mt 25, 14-30). Można mieć nadzieję, że komisja opierając się
na doświadczeniu i sprawności wybranych i przygotowanych elbląskich teologów, sformułuje własny
program refleksji teologicznej (teologii dogmatycznej, moralnej i pastoralnej) mając na uwadze cele i
podstawowe zadania Kościoła. Na naszych oczach zmieniają się warunki życia, przeobrażeniom podlegają ludzkie relacje rodzinne, zawodowe, wspólnotowe. Czy otwartość na ludzi żyjących w niesakramentalnych związkach ma polegać jedynie na udzielaniu im Komunii św.? Chodzi też o wskazanie drogi
w "nowy świat", chodzi też o przekroczenie "niewidzialnych granic". Droga jest nieznana, jednak już się
zaczyna. Jednym z owoców synodu mógłby być namysł nad pytaniem: czy Kościół elbląski winien
wystosować apel-wezwanie, lub specjalną deklarację skierowaną do określonych grup, wspólnot, albo
tylko do ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych? Gdzie można zobaczyć oznaki odmiany
zmierzającej do większej "dojrzałości w wierze i życiu"?
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/

Pierwsze rekolekcje dla wdów w diecezji elbląskiej
w dniach 10, 11, 12 listopada 2016 r.

Rekolekcje odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu przy ul. Robotniczej 69.
Rekolekcje prowadzić będzie O. Wiesław Łyko OMI duszpasterz wdów. Katechezy będą codziennie
od godz. 10.00 do godz. 12.00.
„Ta, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i
modlitw we dnie i w nocy.” (1 Tm 5,6)
(c.d. ze str.1) Kiedyś ktoś na pytanie o to, jak będzie w niebie, odpowiedział w bardzo prosty sposób:
„W niebie na pewno będzie lepiej niż na ziemi”.
Może to niezbyt głęboka i niezadowalająca nas odpowiedź, ale ukazująca coś, co na pewno jest prawdą – nawet
„najpiękniejsza ziemia” nigdy nie będzie niebem; nawet najpiękniejszy dom, najcudowniejsi ludzie, najwspanialsze
uczty i przyjęcia, najbardziej zachwycające i zapierające dech w piersiach widoki, niezapomniane przeżycia i cudowne chwile – to jeszcze nie jest niebo. Niebo to coś o wiele wspanialszego…
Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują... (1 Kor 2, 9).
Uczyńmy wszystko, by się tam znaleźć!
O. Stanisław Janiga CSsR, Tirocinium Pastoralne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Lublin
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8393/xxxii-niedziela-zwykla.html
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 07.11

7:00
8:00
18:00
Karmel

Tt 1, 1-9; Ps 24; Łk 17, 1-6

1. + Janina Kopka w 1 r. śm.; 2. + Antoni i Cecylia Kucińscy i zmarli z rodziny
1. Dziękczynno-błagalna w int. Klaudi w 18 rocz. urodzin; 2. + Michał Woźniak w 1 mies. po
śm.; 3. + Jerzy, Klemens, Karolina, Edward, Wanda, Helena, Wacław, zm. z rodziny
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.7); 3. + Małgorzta Pokońska w 1 r. śm.,
1. + z rodziny Godzielów

Tt 2, 1-8. 11-14 ; Ps 37; Łk 17, 7-10
Wtorek
08.11
1. + Jan, Małgorzat, zm. z rodziny; 2. + Kazimierz Oman, Kazimiera Usik; 3. + Władysław Sałek
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.8); 3. + z rodziny: Duliniec i Dzieruk, Komorowscy
1. W intencjach podziękowań i próśb złożonych na Nowennę Nieustanną
1. W int. Ojca Świętego
1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Ps 46; J 2, 13-22
Środa
09.11
7:00 1. + Leonarda Ejsymont w 1 mies. po śm.; 2. + Jakub, Maria, Józef, Józef, Aniela, Jadwiga
8:30 1. + Członków Związku Zawodowego Solidarność; 2. + Maria i Tadeusz Topolniccy
18:00 1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr. 9); 3. + Tadeusz Czulewicz, Kazimierz Żabicki i zm. rodzin
Karmel 1.
Flp 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25
Czwartek 10.11
7:00 1. + Leonarda Ejsymont; 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 1. + Piotr Biernat (gr. 10); 2. + Janina i Franciszek, Marianna i Jan, Roman, zm. z rodziny
17:00 1. + z Wspólnoty Krwi Chrystusa, rodziny i Redemptorystów
18:00 1. W int. wypominanych; 2. + Barbara Zawada; 3. + Edward Szypulewski;4. Za dusze w czyśćcu cierpiące
Karmel 1. Intencja imieninowa Andrzeja
2 J 4-9; Ps 119; Łk 26, 17-37
Piątek
11.11
7:00 1. + Piotr Biernat (gr.4)
1. + Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik; 2. + Marianna i zm. z rodzin Milewskich i Sarosiek; 3. + Aleks, Hen8:00
ryk, zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1. W int. wypominanych; 2. Henryka, Jan, Stanisław; 3. + Jadwiga i Stanisław Piórkowscy
Karmel 1.
3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8
Sobota
12.11
7:001. 1. + Helena Malinowska w 1 mies. pośm.
8:00 1. + Józef Kucharewicz, Bożena, Zdzisław, rodzice, teściowie
11:00 1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Redemptorystów; 2. W int. wypominanych; 3. +Piotr Biernat (gr. 12)
18:00 1. O błog. Boże dla rodziny Rutkowskich; 2. + Henryk Zygmunt; 3. + Henryk Pych, Korwelów i Pychów
Karmel 1. W int. powierzonych modlitwom Diakonii Wstawienniczej
Ml 3, 19-20a; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19
Niedziela 13.11
7:00 1. + Stanisłąwa, Władysław, Marianna, Piotr, zm. z rodziny Grzelak; 2. +Wiesław Kościn i zm. z rodziny
8:30 1. Stanisław Koch w 1 r. śm.; 2. + Leonarda Świderska – Ejsymont w 1 mies. po śm.
10:00 1. + Piotr Biernat (gr.13); 2. + Tomasz Mazurek, Krystyna Sarnowska, Jan, Marianna, Genowefa
11:30 1. + Janusz Wasiłyszyn, rodzice, dziadkowie; 2. + Edward Organowski, rodzice, teściowie
1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Stanisława; 2. O błog. Boże w 35 rocz. sakramentu małżeństwa
13:00
Hanny i Zdzisława Szulców
16:30 1. + Jerzy Lewandowski, Elżbieta i Stanisław Lewandowscy, Stanisław Pietrzykowski
18:30 1. W int. wypominanych
Karmel 1. W pewnej intencji Bogu wiadomej
7:001.
8:00
18:00
Karmel

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.
Zakochanych, narzeczonych i małżonków zapraszamy na „Randkę w kościele” w sobotę
19.11.2016 r. o godz. 18:00 do kościoła MBKP w Elblągu, ul. Robotnicza 69. Piękna liturgia,
moc uwielbienia i chwila we dwoje to okazja, aby ugruntować i odświeżyć waszą miłość.
Zapraszamy! Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie.
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Ogłoszenia: XXXI niedziela zwykła – 06 XI 2016 r.
1. Niedziela 06 listopada: (XXXII 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 opłaty na wykonane prace w naszej świątyni. Bóg zapłać!
- Godz. 15:30 – I Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
- Godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe.
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. 1730. Kartki z imionami zmarłych,
za których pragniemy modlić się w czasie nabożeństw wypominkowych, można składać w zakrystii, kancelarii
parafialnej
i przyśw.
furcie
- godz.
9:00 Msza
na zakonnej.
zakończenie Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły

2.Podstawowej
W poniedziałek
nr 1. 07 listopada: (Dzień powszedni)
3. We wtorek 08 listopada: (Dzień powszedni)
-

- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 18:00.
- 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 LISTOPAD 2016
Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką uchodźców i uciekinierów, były wspierane w
swoim wysiłku solidarności.
Intencja misyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie
ulegając pokusie zniechęcenia.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 8 listopada 2016 r. o godz. 1715.

4. W środę 09 listopada: (Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej)
284 rocznica założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 18:00.
- godz. 17.30 - wypominki i Msza św. w intencji Amazonek.
5. W czwartek 10 listopada: (Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła)
- godz. 17:00 spotkanie dla młodzieży przygotowujące się do sakramentu bierzmowania (Rok I)
6. W piątek 11 listopada: (Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa). Święto Niepodległości Polski
- Msza św. o godz. 7:00, 8:00,18:00; Spowiedź św. od godz. 6:45 do 10:00 i od 15:00 do 21:00
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego; godz. 21:00 – Kompleta.
- Ks. Bp Jacek Jezierski udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych dla diecezjan i gości przebywających na terenie diecezji elbląskiej.
7. W sobotę 12 listopada: (Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.; godz. 11:30 – nabożeństwo maryjne
8. W niedzielę 13 listopada: (XXXIII Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 1830.
- Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie.
- Godz. 15:30 – II Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego
na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
W dniach 7 – 10 listopada naszą wspólnotę zakonną i parafię nawiedzi ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
pobłogosławiona przez papieża Franciszka wiosną br. na placu św. Piotra w Rzymie. Peregrynuje ona po wszystkich
wspólnotach i kościołach redemptorystów w Polsce i Europie z okazji 150-lecia powierzenia tej ikony redemptorystom. Spotkanie z Maryją w tym znaku będzie okazją do ożywienia naszej miłości do Maryi i potwierdzenia naszego
zobowiązania do szerzenia Jej kultu w następnych dziesięcioleciach.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy przy ikonie
podczas Nowenny i Mszy św. we wtorek 8 listopada o godz. 17.30 oraz w środę 9 listopada o godz. 7.00
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