
XXVIII Niedziela Zwykła 
 
 
 

 

Biuletyn Katedralny 
    

 BIULETYN PRZEZNACZONY  
 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

 
KATECHEZA DOJRZAŁEGO KATOLIKA 

Lekcja 7 TEMAT: Natchnienie Pisma Świętego. 
1. Gdy mówimy o natchnieniu, mamy najczęściej na myśli poetę albo też 

kogoś, kto pod wpływem jakiejś nadnaturalnej mocy przepowiada przyszłość 

(szczególnym przypadkiem jest tu wieszcz – „natchniony poeta”, „poeta 

prorok”). Jedna z definicji „natchnienia”, którą podaje słownik języka 

polskiego, to „myśl, pobudka, podnieta, idea, pomysł zaczerpnięte skądś, powstałe pod czyimś 

wpływem albo pod wpływem czegoś, pobudzające kogoś do działania”. Te znane pojęcia mogą 

z jednej strony pomagać nam w rozumieniu, czym jest natchnienie Pisma Świętego, z drugiej 

zaś – przeszkadzać. Pomagać – bo pokazują że natchnienie pochodzi z jakiegoś zewnętrznego 

źródła, niezależnego od tego, kto zapisuje natchnione słowa; przeszkadzać – bo zdaje się czynić 

z piszącego jedynie bierne, bezwolne narzędzie.  

2. Co oznacza, że księgi Pisma Świętego są natchnione? Najogólniej rzecz biorąc, 

oznacza to, że ich autorem jest Bóg. Katechizm Kościoła Katolickiego powtarza za 

Konstytucją o Objawieniu Soboru Watykańskiego II: „Święta Matka Kościół uważa, na 

podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze 

wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem 

Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane” (KKK 

105). Jeśli Bóg jest autorem Biblii, to znaczy, że miał On wpływ na wydarzenia, które opisują 

poszczególne księgi, wybrał i przygotował ludzi, którzy o tych wydarzeniach opowiadali, a w 

ostatnim etapie wpływał na wolę i rozum tych, którzy święte księgi spisywali. Nie oznacza to 

jednak, że ich wola i rozum były wyłączone, tak, że spisywali księgi „automatycznie”, niejako 

„pod dyktando”. Używali oni bowiem wiedzy, jaką dysponowali, i własnych zdolności literackich. 

„Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich 

zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy 

przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał” (KKK 106).  

3. Z tego, że to Bóg jest autorem Biblii wynikają jej przymioty: świętość i 

nieomylność (prawdziwość). Krytycy zarzucają Biblii, że niekiedy ukazywane są w niej sceny 

niemoralne, grzechy. Zatem według nich albo Biblii daleko do świętości, albo przynajmniej 

niektórym jej częściom trzeba odmówić natchnienia. Świętość Biblii nie oznacza jednak, że nie 

ma w niej scen opisujących grzech człowieka, ale że Biblia nigdy grzechu nie pochwala. Nie 

należy też traktować Pisma Świętego jako podręcznika wiadomości geograficznych czy 

przyrodniczych (choć i takie dane się w nim znajdują), lecz jako księgę zbawienia. Dlatego 

Katechizm wyjaśnia, iż „należy uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez 

błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego 

zbawienia” (KKK 107). „W Piśmie Świętym – stwierdza dalej Katechizm - Bóg mówi do 

człowieka na sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę 

9 listopada 2022 



na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich 

słowa” (KKK 109). Podczas czytania Biblii powinniśmy zatem uwzględnić okoliczności kultury i 

czasu, w którym powstawały poszczególne księgi. Powinniśmy nadto znać ich rodzaje literackie, 

a także przyjęte w czasach, gdy powstawały, sposoby myślenia, mówienia i opowiadania (KKK 

110). Musimy także zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego, czytać je w „żywej 

tradycji całego Kościoła” oraz uwzględniać tzw. analogię wiary, czyli spójność prawd 

objawionych między sobą, gdyż Bóg, który jest autorem Biblii i który objawił nam prawdy wiary, 

nie może przeczyć sam sobie (KKK 111-114). 

Czy mam w domu Pismo Święte? Jak często do niego zaglądam? Czy traktuję je jako 

skierowane do mnie natchnione Słowo Boże, czy jak każdą inną książkę? 

~~~~~~~~~~~~OGŁOSZENIA PARAFIALNE~~~~~~~~~~~~

1.Różaniec codziennie o godz. 17.30. 

Dla dzieci wtorki i czwartki o godz. 

16.30. 

 

2.  Dziś od Mszy o 8.30 będziemy mogli 

wysłuchać świadectwa młodzieży 

będącej stypendystami Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia. W niedzielę 16.10. 

z racji Dni Papieskich młodzież będzie 

zbierała ofiary na fundusz stypendialny. 

Zapewne pod katedrą będzie też można 

nabyć kremówki.  

 

3. W tym tygodniu obchodzimy: 

czwartek - (13.10.) – Bł. Honorata 

Koźmińskiego, 

sobota – (15.10.) - Św. Teresy od Jezusa. 

 

4. W każdą środę w sali Domu 

Parafialnego o 19.00 przygotowanie dla 

osób dorosłych (powyżej 20 roku życia) 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

 

5. W sobotę 15 października na Mszy 

św. o godz. 8.30 będziemy się modlić w 

intencjach Żywego Różańca. Po Mszy 

św. w Katedrze odmówimy jedną 

część Różańca Świętego. Po modlitwie 

różańcowej  w sali kolumnowej będzie 

agapa. Członów Żywego Różańca i 

wszystkich zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy. 

 

6. Kartki na Zaduszki i na Mszę św. 

zbiorową za zmarłych są wyłożone na 

stolikach przy wyjściu z Katedry. 

Prosimy o czytelne ich wypełnienie i 

złożenie w zakrystii, Kancelarii 

Parafialnej lub na tacę. 

 

7. Zachęcamy do nabycia Gościa 

Niedzielnego z dodatkiem Gość 

Elbląski.  

 

8. Zachęcamy do udziału w spotkaniach 

Kręgu Biblijnego we wtorki o 19.00 

 

9. Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza: 

➢ dla ministrantów i kandydatów 

w soboty o godz. 9.00 

➢ dla lektorów w piątki o 19.00 

 

Zapraszamy chłopców i dorosłych 

mężczyzn, którzy chcieliby dołączyć 

do Służby Liturgicznej 

 

10. Oaza: 

➢ Dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w piątki o 16.30 

➢ Dla młodzieży w 2 i 4 Niedzielę 

miesiąca o 19.00 

                                                                                                                                                                                   

11. W minionym tygodniu odszedł do 

wieczności: 

❖ śp. Bogdan Jabłoński – l. 65 z 

ul. Stawidłowej 



  

Poniedziałek 10.10.2022  Łk 11,29-32 
07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna – int. od Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
08:30 Śp. rodzice: Alfons i Bernadetta Witkowscy; Jakub i Janusz Kazimierczak 

oraz wszyscy zmarli z rodzin: Witkowskich i Kazimierczaków 
08:30 O zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla uczestników i 

ich rodzin, opiekunów i terapeutów oraz za zmarłych uczestników i 

terapeutów środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu, ul. 

Zamkowa 16 a – intencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia 

Psychicznego 
18:00 Śp. Marek Michalak 

18:00 Śp. Józefa(k) Walentynowicz – 50 rocz. śm., Alfons Walentynowicz i 

zmarłe dzieci: Wanda, Kazimierz i Mieczysław 

18:00 Śp. Honorata Piórczyńska i zmarli z rodziny 

Wtorek 11.10.2022    Łk 11,37-41     
07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna  - int. od Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
08:30 W intencji Panu Bogu wiadomej 
18:00 Śp. Jan Kosecki – 2 rocz. śm. 
18:00 Śp. Marianna Galińska – 30 dzień po śmierci 
18:00 Śp. Antoni Pogorzelski – 7 rocz. śm. 

Środa 12.10.2022  Łk 11,42-46   
07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna  - int. od Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 
08:30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 
18:00 Śp. Janina Wiśniewska – w kolejną rocznicę śmierci i Józef Wiśniewski 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
  Czwartek 13.10.2022  Łk 11,47-54 

07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna – int. od Przełożonej Generalnej Zgromadzenia 

Sióstr św. Józefa Matki Wandy i Sióstr Józefitek 
08:30 W intencji panu Bogu wiadomej 
18:00 Śp. Bolesław Lewandowski – 6 m-cy po śmierci 
18:00 Śp. Edward Jęsiak – we wspomnienie imienin; Aurelia Jęsiak, Mateusz 

Budrewicz oraz wszyscy krewni i powinowaci oraz Ludmiła Czarnacka - 

Iwaszkiewicz i Henryk Czarnacki 
18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 

 Piątek 14.10.2022   Łk 12,1-7 
07:00 Śp. Ks. Bp Jan Styrna – int od Genowefy, Zdzisława, Katarzyny 

Orlewskich z Biecza 
08:30 Śp. Ks. Bp Jan Styrna – int od Genowefy, Zdzisława, Katarzyny 

Orlewskich z Biecza 

18:00 Śp. Zofia Bohuszewicz – 30 dzień po śmierci 

18:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki 



18:00 Śp. bracia: Jan, Stanisław, Kazimierz i Józef; zmarłe bratowe: Krystyna i 

Halina 
 Sobota 15.10.2022  Łk 12,8-12  

07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

08:30 O rozkwit modlitwy różańcowej w naszej parafii i triumf Niepokalanego 

Serca Maryi oraz za Misje i Misjonarzy – int. od Żywego Różańca 

18:00 Śp. maż – Jerzy Byzdra – 20 rocz. śm., córka Lidia; zmarli rodzice, 

teściowie i rodzeństwo z obojga stron 
18:00 Śp. Marianna Korzeniewska – 9 rocz. śm., Marian Korzeniewski – 15 

rocz. śm., Waldemar Korzeniewski – 5 rocz. śm. 

18:00 Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o opiekę Bożą, pokój ducha, 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Moniki Marioli 
Niedziela 16.10.2022  Łk 18,1-8 

07:00 Śp. Franciszek i Zofia 
08:30 Dziękczynna z okazji imienin Jadwigi z prośbą o miłość i szczególną 

opiekę Matki Bożej dla solenizantki i jej całej rodziny na dalsze lata życia 
08:30 Dziękczynna za 14 lat pożycia małżeńskiego Agnieszki i Grzegorza z 

prośbą o Bożą miłość i błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia 

oraz zdrowie dla Jubilatów i ich córeczki Hani. 
10:00 Śp. Andrzej Wachek – 4 rocz. śm.; Jan i Bronisława Korzeniewscy 

10:00 Śp. Konrad – 24 rocz. śm. i Stefania(k) oraz zmarli z rodziny 

Grabowskich i Reckich 
11:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Natalii z okazji urodzin 
11:30 Śp. Henryk Jaroch – 21 rocz. śm., Bogumiła Ryńska – 21 rocz. śm., 

wszyscy zmarli z rodzin: Jaroch i Łasak 
13:00 Śp. Teresa Zawadzka – 15 rocz. śm., Mieczysław Zawadzki – 10 rocz. 

śm., zmarli z rodzin: Zawadzkich i Olesiaków 
18:00 Śp. Kazimierz Groszewski – 5 rocz. śm., Maksymilian Groszewski – 36 

rocz. śm., Maria Groszewska – 32 rocz. śm. 
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  Msze Święte Kancelaria Spowiedź 
  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00   

intencje mszalne można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 

duszpasterze: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 
ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 


