
  

  
  
  
  

  

 

 

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie 

bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani 

uniewinnić (…) bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże 

bez uczynków” (Dz. 742). Z powyższych słów wynika 

jasno, że świadectwo miłosierdzia polega w tym wypadku 

na postawie miłosierdzia wobec bliźnich. Faustyna jako 

„świadek miłosierdzia”, nie tylko głosiła miłosierdzie Boże, 

ale przede wszystkim czyniła je względem bliźnich. Chodzi 

wprawdzie o czynności zewnętrzne, które nie są jednak 

tylko zwykłą działalnością charytatywną czy jakąś formą 

dobroczynności, ale wypływają z osobistej świętości. Tak rozumiana realizacja 

miłosierdzia, objawiona przez Jezusa, jest bardzo trudna dla współczesnego 

człowieka, gdyż wymaga osobistej świętości i systematycznej formacji w duchu 

miłosierdzia, aby tą drogą dążyć do coraz pełniejszego zjednoczenia mistycznego z 

Bogiem w Chrystusie i do coraz ofiarniej służby drugiemu człowiekowi. Warto więc 

nieustannie przypominać sobie, że pierwszym zadaniem człowieka wierzącego w 

miłosierdzie Boga, jest realizacja go w czynie. Dopiero na drugim miejscu jest słowo, 

a na końcu modlitwa. Dlatego – jak mówi Jezus – „gdyby dusze umiały gromadzić 

sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone – uprzedzając sądy moje miłosierdziem” 

(Dz. 1317). 
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Odległość od Królestwa 

W klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj znajduje się pochodząca z VI w. 

po Chr. ikona Chrystusa Pantokratora, czyli Pana wszystkiego, Sędziego 

Wszechświata. W postaci Chrystusa zostało wyeksponowane oblicze: żywe i 

naturalne. Jednak najbardziej znaczącym elementem twarzy są oczy. Zdają się pełne 

zadumy, miłości i miłosierdzia. Emanują pokojem i jednocześnie budują w wiernym 

przekonanie, że dla Boga nigdy nie jest się kimś anonimowym. Jezus na ikonie prawą 

ręką błogosławi, a lewą przytrzymuje zamkniętą księgę. Chrystus, który zasiada na 

tronie, jest otoczony światłem, jasnością i chwała Boga. Obok Jego tronu stoją „owce” 

i „kozły”, czyli ludzie, którzy za życia żyli miłością i ci, dla których brak miłość stał 

się życiową normą. Nie wystarczą zatem słowa, choćby nawet brzmiące najpiękniej. 

Chrystusowi chodzi o konkretne uczynki, a przed wszystkim o dostrzeganie 

człowieka potrzebującego. Emerytowany papież Benedykt zauważa, iż „miłość 

bliźniego jest drogą do spotkania również Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czyni 

człowieka ślepym również na Boga” (DCE 16). Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata, która kończy rok liturgiczny, uświadamia nam, że istotą królestwa 

Bożego jest miłość. Jezus Chrystusa przyszedł na ziemię, aby objawić nam miłość 

Ojca. W tym planie miłości każdy człowiek ma swoje wyjątkowe i niezastąpione 

miejsce, jako oryginał. Niestety, wielu czyni tak, że pod koniec swojego ziemskiego 

życia wygląda jak marna kopia. Powód? Brak życia miłością na co dzień. Tylko 

miłość jest twórcza i wyzwala w nas to, co najlepsze, najszlachetniejsze. W naszym 

upodabnianiu się do miłosiernego Chrystusa Króla ważne jest najpierw 

wsłuchiwanie się w Jego wolę, na wzór św. Faustyny Kowalskiej. Jezus powiedział 

jej m.in.: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości 

ku mnie.          /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś w naszej parafii gościmy ks. Marcina Pinkiewicza, ojca duchownego 

Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu wraz z ks. Klerykiem. Ks. Marcin 

wygłosi do nas Słowo Boże, a po Mszy św. będzie rozprowadzał -tradycyjnie - 

kalendarze seminaryjne. 

2. Przez cały listopad zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo wypominkowe, 

w którym polecamy Panu Bogu zmarłych wypisanych, na kartach 

wypominkowych, a następnie o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. zbiorowa 

za zmarłych. 

3. Informujemy, że przez listopad istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego 

dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten uzyskujemy za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie 

pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak 

przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie 

modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

4. Za tydzień w niedzielę rozpoczniemy okres adwentu. 

5. Nasz Pan Organista, pan Bartłomiej, rozpoczął już rozprowadzanie 

poświęconych opłatków na stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w 

waszych domach. 

6. Informujemy także, że od ubiegłej niedzieli istnieje możliwość oglądania Mszy 

św. on-line z naszej katedry o godz. 11.00 na stronie internetowej naszej parafii. 

7. Informacje Parafialnego Zespołu Caritas: 

A. Od 10.11. br. Caritas rozpoczął zimową akcję śniadań dla bezdomnych 

i wymagających wsparcia żywieniowego; 

B. Rozpoczęły się także zapisy na paczki świąteczne dla najuboższych 

parafian i osób samotnych. Zapisów można dokonywać w każdy 

poniedziałek i wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie 

Caritasu; 

C. Od przyszłej niedzieli Caritas rozpocznie także rozprowadzanie 

poświęconych świec i opłatków na stół wigilijny. 

 

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

 

† Jadwiga Czarnecka, l. 85 

† Valentia Voropaeva, l. 69; 

† Bernard Styczyński, l. 86 

† Rajmund Paczkowski, l. 85; 

† Mieczysław Dąbrowski, l. 84; 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

23.11. – Poniedziałek  

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji i Artura w 3 miesiące po ślubie  

7.00 † Halina Ciesielska, Adam Ciesielski i zmarli z rodziny 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(23) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(23) 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(23) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

24.11. – Wtorek – św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy, wspomnienie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(24) 

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(24) 

18.00 † Jerzy Pawłowski 2 rocznica śmierci 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(24) 

18.00 † Jan Chodór 21 rocznica śmierci i zmarli z rodziny Chodór 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

25.11. – Środa – św. Katarzyny Aleksandryjckiej, wspomnienie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(25) 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(25) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(25) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

26.11. – Czwartek  

7.00 † Kazimierz Nadolski – miesiąc po śmierci 

7.00 † Józefa(f) Bożek 30 dzień po pogrzebie  

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(26) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(26) 

18.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(26) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

27.11. Piątek 

7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sławomira i Karoliny w 3 miesiące 
po ślubie 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(27) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny z okazji imienin 

18.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(27) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(27) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

28.11. – Sobota  

7.00 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(28) 

7.00 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(28) 

18.00 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(28) 

18.00 † Stanisław Pydyniak 5 rocznica śmierci 

18.00 † Eugenia Piotrowska 31 rocznica śmierci 

18.00 † Andrzej Kelner 8 rocznica śmierci 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

29.11. – Niedziela – I Niedziela Adwentu 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † Sabina Nowatkowska – Msza św. gregoriańska(29) 

9.30 † Adela Gajaszek i zmarli z rodziny Gajaszek i Bakierskich 

9.30 † Rodzice: Stanisława(f) i Stanisław, brat Janusz w rocznicę śmierci – intencja od dzieci 

11.00 
† Józefa(f) Wudarczyk 17 rocznica śmierci, Kazimierz Wudarczyk 6 rocznica śmierci i zmarli 

z obojga stron 

11.00 † Adam, Zofia i Barbara Żurawscy 

12.30 

Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Czesława Łubińskich z okazji 55 

rocznicy ślubu oraz ich rodziny 

12.30 † Jan Grycko – Msza św. gregoriańska(29) 

12.30 † Czesław Wejtko – Msza św. gregoriańska(29) 

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 


