16:00 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław,
Kazimierz Zdunek
19:00 ++ Władysław Klimek, rodzice z obojga stron, bracia i siostry
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Janina Budka w 2. rocznicę śmierci oraz Jan Budka w 17. rocznicę śmierci
9:30 + Piotr Gembarski (18)
11:00 ++ O zbawienie wieczne dla śp. Czesławy Gadowskiej w 29. rocznicę
śmierci, dla jej rodziców: Walerii i Kazimierza oraz rodzeństwa: Danuty,
Marii, Zoﬁi i Sylwestra
12:30 + Roman Parada w 5. rocznicę śmierci

Ogłoszenia dzuszpasterskie

XX Dzień Papieski

1. Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Cały Twój”. Przed kościołem
wolontariusze Caritas zbierają oﬁary na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
z którego opłacane są stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej
z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Dzisiaj o godzinie 17.00
zapraszamy na wieczornicę papieską. O godzinie 18.00 uroczyste nabożeństwo
różańcowe z rozważaniami Jana Pawła II.
2.Nabożeństwo różańcowe odmawiamy wspólnie codziennie przez cały
październik o godz. 8:00 i 18:00. Dzieci zapraszamy na różaniec w środy i piątki
o 17:00 do dolnego kościoła.
3.Spotkanie Rodziny Radia Maryja i Straży Honorowej NSJ w poniedziałek
o godzinie 17.30.
4.Młodzież, która nie zapisała się jeszcze na katechezę przed bierzmowaniem
proszona jest o Kontakt z ks. Tadeuszem Tel. 692 227 261.
5.Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Kartki na wypominki
znajdziemy dzisiaj w Biuletynie Paraﬁalnym, można je odbierać również w zakrystii,
w Biurze Paraﬁalnym i w sali św. Wojciecha. Wypełnione można składać w zakrystii
i biurze paraﬁalnym.
6.Zachęcamy do nabywania biuletynu paraﬁalnego, który dostępny jest
w zakrystii, w sali św. Wojciecha oraz u ministrantów.
7.W sali św. Wojciecha można nabyć również prasę katolicką.
8. Zmarli nasi paraﬁanie: Artur Rytel l. 84, Jadwiga Dardzińska l.97.
Para ia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św.
Kancelaria para ialna
poniedziałek - piątek
( z w y j ą t k i e m ś r o d y )
10.00-12.00 i 15.00-18.00.
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Liturgia Słowa
I Czytania
Księga Izajasza (Iz 25, 6-10a)
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego
mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych
win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan
Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo
Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że
nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się
i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
II Czytania
List do Filipian (Flp 4, 12-14. 19-20)
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obﬁtości. Do wszystkich
w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać
z obﬁtości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie
każdą waszą potrzebę.Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 1-14)
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: "Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli
przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi
do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to
król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców,
a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili
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wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam
człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych".

Słowo na niedzielę
Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli bardzo wyraźnie łączy ze sobą stare
z nowym: Jezus jako Pośrednik Nowego Przymierza, nawiązuje do myśli Bożej
podanej przez proroka Izajasza w Starym Przymierzu. Motywem łączącym te dwie
sfery jest przygotowywana przez Boga uczta dla zasłużonych. Uwagę zwracają
szczegóły zapisane u Izajasza, których pełne zrozumienie widzimy dopiero
w świetle Jezusa Chrystusa:
ź Pan przygotowuje ucztę na górze – Jezus przeżywa swoja Ucztę w sali
„na górze”- w Wieczerniku i na Górze Golgoty.
ź Uczta Jezusa przewyższa wszystko co najlepsze na ziemi: najtłustsze mięsa,
najlepsze wina. Oﬁara na krzyżu przewyższa wszelkie ludzkie wysiłki i aspiracje,
ambicje i oczekiwania.
ź Zasłona zapuszczona na twarzy wszystkich narodów, to symbol zakrycia przed
ich oczami pewnej prawdy – Jezus nie skorzystał ze sposobności, żeby być
widocznym jak Bóg, ale się uniżył przyjmując „zasłonę” człowieka. Teraz,
podczas uczty Bożej, ta zasłona jest zdjęta z oczu narodów i widzą to, co było
zakryte – wskazują „Oto Bóg, oto Pan, który nas zbawi” (Jezus znaczy „Bóg
zbawia”). Proroctwo wypełnia się w słowach rzymskiego setnika, który przebił
bok Chrystusa: „Prawdziwie, ten był Synem Bożym”. Tradycja podaje jego imię Longinus. Był on poganinem, a więc pochodził spoza Narodu Wybranego
i można w nim widzieć przedstawiciela „wszystkich ludów” z pierwszego
czytania, w tym także i nas.
ź Mówiąc o zasłonie przywołać należy inne proroctwo Izajasza – o cierpiącym
Słudze Boga, który tak nieludzko został oszpecony i niepodobny był do ludzi „jak
ktoś przed kim się twarz zakrywa”. Zakrywa się z odrazy, ale po
zmartwychwstaniu odsłania się twarz, żeby widać było chwałę Bożą i piękno
Zbawiciela. Z perspektywy chrześcijan, widać tu wyraźnie nawiązanie do tej
uczty na Golgocie, na której oﬁarowany został Chrystus, którego Ciało i Krew
spożywamy na Eucharystii.
Jezus używając przypowieści pokazuje różne postawy zaproszonych na
ucztę. Pokazuje wolność człowieka, którą otrzymał, a której nie „konsultuje”
z Bogiem i wykorzystuje ten dar do sprzeciwu wobec swego Stwórcy. Wymówki
(pole, handel) nie prowadzą grzesznych ludzi do przemiany serca, ale do upartego
trwania w swoich błędach. Jest to do tego stopnia silne, że nie mogą znieść już
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CZWARTEK 15.10.2020 (św. Teresy od Jezusa - dziewicy i doktora Kościoła)
6:30 ++ Babcia Stanisława w 40. rocznicę śmierci, rodzice: Maria i Tadeusz
oraz zmarli z rodziny
6:30
7:00 + Piotr Gembarski (15)
7:00 ++ W rocznicę śmierci śp. Ani Namiotko i jej rodziców i braci
7:30 ++ Teresa, Stefan, Jadwiga i zmarli z rodziny
7:30 ++ Piotr, Paweł, Tadeusz, Wiesław, Julianna, Barbara i Kazimierz
18:30 ++ Anna, Jan, Leon
18:30 + Genowefa Dobraczyńska (15)
PIĄTEK 16.10.2020 (św. Jadwigi Ślaskiej)
6:30 + Janina Kulas w miesiąc po pogrzebie
6:30 ++ Antoni Kołodziejczyk w 14. rocznicę śmierci, Marta oraz rodzice
z obojga stron
7:00 + Genowefa Dobraczyńska (16)
7:00 ++ Sławomir, Dionizy, Helena, Michał, Józef, Jan
7:30 Za Danutę w 84. rocznicę urodzin, z podziękowaniem i z prośbą
18:30 + Eufemia Bobińska w 1. rocznicę śmierci
SOBOTA 17.10.2020 (św. Ignacego Antiocheńskiego - biskupa i męczennika)
6:30 ++ W 1. rocznicę śmierci o niebo dla Wiesławy Haliny Bedychaj
6:30 + Stefan
7:00 + Genowefa Dobraczyńska (17)
7:00 + Kazimierz Piwowarczyk w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Łucja Mądrala w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Za śp. rodziców Feliksa (ona) i Józef oraz Mirosława, Tadeusza,
Krystynę, Annę i babcie i dziadków z obojga stron
7:30 + Piotr Gembarski (17)
18:30 ++ Edward Chylmański w 6. rocznicę śmierci, Wioletta Chylmańska
29 NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2020 (światowy dzień misyjny tydzień misyjny - rozpoczęcie)
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 ++ Hanna Rokosz w 28. rocznicę śmierci, Andrzej, Genowefa, Władysław,
Katarzyna i Eliasz
8:00 + Genowefa Dobraczyńska (18)
9:30 ++ Barbara Latopolska w 2. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron
11:00 Za paraﬁan
11:00 60-lecie ślubu: Elżbieta i Witold Raczyńscy z prośba o dalsze
błogosławieństwo Boże, opiekę NMP Królowej Różańca Świętego
dla jubilatów, dzieci i wnuków
12:30 ++ Zygmunt Karnat, Jadwiga i Wojciech
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Intencje Mszalne 12-18.10.2020
PONIEDZIAŁEK 12.10.2020
6:30 ++ Stefania w 7. Rocznicę śmierci, Józef i Edward Wójcik,
Joanna Wachnicka
6:30 ++ Syn Michał, Władysław, rodzice: Lucjan i Zoﬁa
7:00 ++ Franciszek i Michalina Walkiewicz, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
7:00 ++ Władysława (ona), Julian, Edward
7:30 ++ Edward, Urszula i zmarli z rodziny
7:30 + Piotr Gembarski (12)
18:30 + Genowefa Dobraczyńska (12)
18:30 ++ Wojciech Głomski, rodzice z obojga stron, Krystyna Paluta
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana Dróżdż
z okazji 100 rocznicy urodzin
WTOREK 13.10.2020 (bł. Honorata Koźmińskiego - prezbitera)
6:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla członków rodziny Dybiczów
i Głogowskich
6:30 ++ Zmarli z rodziny Dybiczów i Głogowskich
7:00 + Genowefa Dobraczyńska (13)
7:00 ++ Edward, rodzice z obojga stron i rodzice chrzestni
7:30 Dziękczynna za otrzymane łaski za przyczyną bł. o. Honorata Koźmińskiego współzałożyciela Sióstr Seraﬁtek, z prośbą o jego rychłą kanonizację i nowe
powołania do zgromadzenia
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary z okazji urodzin
18:30 ++ Marianna oraz zmarli z rodzin Błażewiczów i Sienkiewiczów
18:30 + Piotr Gembarski (13)
ŚRODA 14.10.2020 (Dzień Edukacji Narodowej)
6:30 O opiekę Boża w pracy
6:30 Dziękczynna z prośbą o dalszą pomoc Bożą
7:00 + Piotr Gembarski (14)
7:00 ++ Teresa, Józef, Stanisłkawa (ona),Maksymilian i Jadwiga
7:30 ++ Za śp. Jadwigę, Stanisława i Emilię Bylińskich
oraz śp. Stefana Nadratowskiego
7:30 25, rocznica ślubu: Beata i Dariusz z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej
rodziny
18:30 ++ Janusz w 8. rocznicę śmierci, Zenon i Aleksandra (ona)
18:30 + Genowefa Dobraczyńska (14)
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samej obecności sług Gospodarza, która przypomina im ich sprzeciw
i marnotrawstwo daru wolności. Nie mogąc znieść prawdy pozbywają się sług
przez morderstwo. W ten sposób pozornie zaspokajają swój egoizm i wyciszają
głos dobrego Gospodarza. Jednak te zbrodnie sprowadziły ostatecznie na nich
śmiertelne konsekwencje.
Tymczasem Bóg-Zbawia (znaczenie imienia Jezus) i nie rezygnuje
z człowieka. Zaprasza na swą ucztę każdego napotkanego. I choć zaproszeni byli
wszyscy, to ubiór niektórych (czyli sposób bycia, zewnętrzny styl) nie był godny
spotkania z tak zacnym Gospodarzem. Wiadomo, że ubiór zewnętrzny świadczy
o wnętrzu człowieka. Twierdzili tak już Ojcowie Pustyni mówiąc, że stan duszy
przejawia się w sposobie utrzymania własnego zewnętrznego otoczenia. Tak więc
styl życia, sposób myślenia i postępowania zaproszonego na Boską Ucztę musi być
dostosowany do rangi uczty i godności Gospodarza. Można zamknąć to w jednym
zdaniu: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty – mówi Bóg. Można też
sparafrazować to zdanie słowami: Miłością bądźcie, bo Ja jestem Miłością
(słychać tu echo Jezusowych słów - „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was
umiłowałem”).
ks. Krystian Wilczyński
http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256

Objawienia Najświętszej Maryi Panny

Gietrzwałd

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Boż ej, któ re miały
miejsce dziewiętnaś cie lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do
16 wrześ nia 1877 roku. Głó wnymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna
Szafryń ska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły
z niezamoż nych polskich rodzin. Matka Boż a przemó wiła do nich po polsku, co
podkreś lił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mó wią w Polsce".
Matka Boż a objawiła się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z matką
z egzaminu przed przystąpieniem do I Komunii ś więtej. Następnego dnia "Jasną
Panią" w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus poś ró d Aniołó w nad
klonem przed koś ciołem w czasie odmawiania ró ż ań ca zobaczyła też Barbara
Samulowska. Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś ? Odpowiedziała: "Jestem
Najś więtsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!" Na pytanie: Czego ż ądasz
Matko Boż a? Padła odpowiedź : "Zyczę sobie, abyś cie codziennie odmawiali
ró ż aniec!".
Dalej między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie ró ż nych osó b,
dzieci przedłoż yły i takie: "Czy Koś ció ł w Kró lestwie Polskim będzie
oswobodzony"? "Czy osierocone para ie na południowej Warmii wkró tce
otrzymają kapłanó w?" - W odpowiedzi usłyszały: "Tak, jeś li ludzie gorliwie będą
się modlić , wó wczas Koś ció ł nie będzie prześ ladowany, a osierocone para ie
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otrzymają kapłanó w !" Aktualnoś ć tych pytań
potwierdzały prześ ladowania
Koś cioła katolickiego w Kró lestwie Polskim po powstaniu styczniowym przez
carat i ograniczaniu jego wpływó w w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu.
Odpowiedzi Matki Boż ej przyniosły wtedy pocieszenie Polakom. Faktycznie one
się wypełniły. Stąd Polacy ze wszystkich dzielnic tak gromadnie nawiedzali
Gietrzwałd. Przez to władze pruskie od razu w sposó b zdecydowanie negatywny
odniosły się do objawień . Miejscowa administracja, prasa niemiecka i częś ciowo
duchowień stwo, uznały je za manifestację polityczną, za polską demonstrację
narodową, za oszustwo i zabobon, rzekomo niebezpieczny dla pań stwa, postępu
i pokoju społecznego. W stosunku do pielgrzymó w polskich, do kapłanó w Polakó w,
przede wszystkim do miejscowego proboszcza ks. Augustyna Weichsla,
wymierzono ró ż ne kary: z osadzaniem w więzieniu, nakładaniem grzywien
i zawieszaniem w moż liwoś ciach wypełniania posługi duszpasterskiej.
Wydarzeniami gietrzwałdzkimi interesował się ó wczesny biskup
warmiń ski Filip Krementz. Najpierw zaż ądał szczegó łowego sprawozdania
proboszcza, a potem wydelegował do Gietrzwałdu kanonikó w Kapituły
Katedralnej, aby uczestniczyli w naboż eń stwach ró ż ań cowych, obserwowali stan
i zachowanie wizjonerek w trakcie objawień i sporządzili protokoły ich zeznań
oraz zgromadzili obserwacje pielgrzymó w i duchownych.
Doniesienia delegató w biskupich potwierdziły, ż e w objawieniach nie
moż e być mowy o oszustwie i kłamstwie, a dziewczęta zachowują się normalnie.
W ich sposobie zachowania nie ma ż adnej bigoterii ani chęci zysku bądź chęci
zdobycia uznania. Wyró ż niały się, jak napisano, skromnoś cią, szczeroś cią
i prostotą.Pierwszą wzmiankę o objawieniach gietrzwałdzkich podał pelpliń ski
"Pielgrzym". Było 10 lipca 1877 roku. W kró tkiej notatce przyró wnywano je do
tego, co zdarzyło się rok wcześ niej w Marpingen. Autorem tego tekstu mó gł być
sam redaktor pisma Stanisław Roman, któ ry w następnym roku wsparł Andrzeja
Samulowskiego w założ eniu księgarni. Potem ukazywały się dłuż sze publikacje.
Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz napisał w 1977 roku w "Studiach
Warmiń skich", ż e "Pielgrzym dobrze i uczciwie spełnił swe zadania wobec
czytelnikó w Prus Zachodnich, wobec wiernych diecezji chełmiń skiej (...) Skłaniał
się w tych opisach do poglądó w, iż to, co stało się w letnich miesiącach 1877 roku
w Gietrzwałdzie, było faktem i prawdą".
Wpływ objawień na Warmii był ogromny. Nastąpiło przede wszystkim
odrodzenie ż ycia obyczajowego i podniesienie ś wiadomoś ci religijnej wiernych.
Pięć lat po wydarzeniach, w sprawozdaniu z 27 wrześ nia 1882 roku ks. Augustyn
Weichsel pisał: "nie sama tylko moja para ia, ale też cała okolica stała się
poboż niejsza po objawieniach. Dowodzi tego wspó lne odmawianie ró ż ań ca
ś więtego po wszystkich domach, wstąpienie do klasztoru bardzo wielu osó b,
regularne uczęszczanie do Koś cioła (...).
Dobre skutki objawień rozprzestrzeniły się wszędzie, przeniknęły takż e do
Kró lestwa Kongresowego i Rosji (...). Wyraź nym skutkiem był zwyczaj
codziennego w gromadzie odmawiania ró ż ań ca. Na południowej Warmii ró ż aniec
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był odmawiany prawie we wszystkich domach, podobnie też w wielu para iach
diecezji chełmiń skiej, poznań skiej i wrocławskiej". W samej wsi nad rzeką Giłwą
para ianie odmawiali w koś ciele trzy razy dziennie ró ż aniec: rano, w południe
i wieczorem. Poza tym miały miejsce liczne nawró cenia i konwersje oraz częste
przystępowanie do sakramentó w ś więtych.
Wielkie zmiany dokonały się w ż yciu społeczno-politycznym. Objawienia
Matki Boż ej uznano jako przebudzenie ś wiadomoś ci narodowej miejscowych
Warmiakó w i odrodzenie się ich poczucia jednoś ci z Polakami z innych dzielnic.
"Skoro Przenajś więtsza Panienka przemó wiła do dzieci warmiń skich po polsku
to grzechem jest jeś li ktokolwiek języka ojczystego jako daru Boż ego się
wyrzeka!" Argumentem tym posługiwali się działacze narodowi z południowej
Warmii, kiedy w 1885 roku podejmowano akcję petycyjną i organizowali wiece
w sprawie przywró cenia języka polskiego w szkołach ludowych, potem
powtarzano wiele razy w "Gazecie Olsztyń skiej" i przed wyborami do parlamentu
pruskiego, kiedy zabiegano o głosy dla polskiego kandydata.
Kult Matki Boż ej krzepł i promieniał coraz bardziej. Co roku do
Gietrzwałdu 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 wrześ nia przybywały rzesze polskich
pielgrzymó w ze wszystkich zaboró w. Tu zbiegły się ich drogi, tu szukali
pokrzepienia. Z ró ż nych stron polskiej Warmii przybywały tradycyjne łosiery.
Pielgrzymowali też Niemcy. Napływ pątnikó w skłaniał kolejnych proboszczó w,
bratanka ks. Augustyna Weichsla, Juliusza, Jana Hanowskiego, Hieronima
Nahlenza, Franciszka Klinka do rozbudowy sanktuarium. Jeszcze podczas
trwania objawień , 16 wrześ nia 1877 roku w miejscu, gdzie dzieciom ukazywała
się Matka Boż a umieszczona została kapliczka z igurą Najś więtszej Marii Panny.
Została ona wykonana w Monachium.
http://sanktuariummaryjne.pl/page/24/historia

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
GIETRZWAŁDZKIEJ
Matko Niebieskiego Pana, Lekarko dusz
i ciał ludzkich, Pani Gietrzwałdzka, Ty
która wsławiłaś to miejsce Swoją
obecnością, racz wejrzeć na mnie
łaskawym wzrokiemi uproś u Swego
Syna Jezusa Chrystusa tak bardzo
potrzebne mi łaski… Przyjdź, litościwa i
miłosierna Pani Niebios, z pomocą moim
prośbom i postanowieniom.
Amen.
5.

