
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 26; VIII Niedziela Zwykła – 03 MARZEC 2019 

Czytania: Syr 27,4-7; Ps 92; 1Kor 15,54-58; Łk 6, 39-45

„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma...” (Ps 92)

W ewangelii św. Łukasza po przemówieniu o miłości następuje kilka
wskazań praktycznych; charakteryzują one postać uczniów Chrystusa. 

Nie można świecić innym, jeśli się nie ma światła: „Czy może niewi-
domy prowadzić niewidomego?” (Łk 6, 39) . Światło ucznia nie pochodzi z
jego własnej mądrości. lecz z nauki Chrystusa, którą przyjął i umiejętnie sto-
sował, bo „uczeń nie przewyższa nauczyciela” (Łk 6, 40). Tylko w tej mie-
rze, w jakiej sobie przyswaja i stosuje w życiu naukę i przykłady Mistrza, tak
aby stał się Jego żywym obrazem, chrześcijanin może stać się świetlanym
przewodnikiem dla braci i pociągać ich do Chrystusa. Upodabnianie się do
Pana to praca całego życia, wymagająca nieustannego wysiłku. Wymaga
spokojnego spojrzenia wewnętrznego, które by pozwoliło poznać i poprawić
własne błędy, aby nie popaść w niekonsekwencję, o jakiej powiedział Chry-
stus: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym
oku nie dostrzegasz?” (Łk 6, 41).  

Nie może tak być, aby uczeń Jezusa wymagał od innych tego, czego
sam nie czyni, lub poprawiał w bliźnim to, w czym sam sobie pobłaża, choć
to rzecz o wiele gorsza. Zwalczać zło w innych, pobłażać mu zaś we wła-
snym sercu jest obłudą,  przeciwko której  Pan występował  z nieubłaganą
mocą. Sprawdzianem odróżniającym prawdziwego ucznia od obłudnika są
słowa i czyny, „po owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (Łk 6, 44) .
Stary Testament również mówi: „Hodowlę drzewa poznaje się po jego owo-
cach, podobnie serce człowieka — po rozumnym słowie” (Syr 27, 6). Jezus
podejmuje to porównanie, znane już Jego słuchaczom, i rozwija je ukazując
w  odpowiednim  świetle,  że  zawsze  rzeczą  najdonioślejszą  jest  wnętrze
człowieka, z którego wypływa całe postępowanie. Jak owoc wskazuje na ja-
kość drzewa, tak uczynki człowieka ujawniają dobroć lub złość jego serca.
„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło” (Łk 6, 45). Obłudnik wprawdzie
może się długo ukrywać; jednak wcześniej czy później dobro lub zło, które

Intencje mszalne: 04.03 - 10.03

P  oniedziałek, 04 marzec 2019 – Święto św. Kazimierza Król.  
700    śp. Czesława(k) Mroch (2 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Stefan Błaszczyk i rodzice z obojga stron
Wtorek,     05 marzec 2019    
700   śp. Czesława(k) Mroch (3 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jadwiga Stasiak (13 rocz.)
Środa, 06 marzec 2019  -   Środa Popielcowa  
700    śp. Czesława(k) Mroch (4 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. zmarli z rodziny Kieliszek; Maria (1 rocz.), Jan (3 rocz.) 
1800 o Boże błogosł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
Tomasza
Czwartek  ,   07 marzec 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700  śp. Ksawier Postek
1800 śp. Czesława(k) Mroch (5 Msza święta gregoriańska)
Piątek,   08 marzec 2019   
700 śp. Czesława(k) Mroch (6 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Maria Soukup-Maliszewska (30 dzień po pogrzebie)
Sobota,     09 marzec 2019   
700  śp. Czesława(k) Mroch (7 Msza święta gregoriańska)
700 śp. Marianna(k) Opałko (2 rocz.)
1800 śp. Stanisława(k), Wincenty i dziadkowie z obojga stron
Niedziela,     10 marzec 2019 – I Niedziela Wielkiego Postu  
800 śp. Franciszek Grabowski (20 rocz.)
930 śp. Grzegorz Jakubik
930 w intencji „Domowego Kościoła”
1100  śp. Ryszard Olewnik i Małgorzata Gołębiewska
1230 śp. Czesława(k) Mroch (8 Msza święta gregoriańska)
1230 śp. Józefa(k) i Stanisław Kaszyc
1200 śp. Weronika, Tomasz, Jan i Piotr Załuski
1800 śp. Adela Mikjaniec (31 rocz.) i zmarli z rodziny
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ma w sercu, ujawni się i da się. poznać, „bo z obfitości serca mówią usta”.
Oto  rzecz  zasadnicza:  strzec  pilnie  „skarbca  serca”  wyrywając  z  niego
wszelki korzeń zła i pielęgnując wszelkie dobro, szczególnie zaś prawość,
czystość, dobrą i szczerą intencję. 

Lecz uczniowi Chrystusa nie może wystarczać serce dobre i prawe z
natury;  potrzeba mu serca odnowionego i  ukształtowanego według nauki
Chrystusa, serca całkowicie nawróconego na Ewangelię. Zadanie jest trud-
ne, pokusa i grzech zastawiają zawsze sidła — nawet w sercu ucznia. Aby
go umocnić, św. Paweł przypomina, że Chrystus zwyciężył grzech, a Jego
zwycięstwo zapewnia zwycięstwo chrześcijaninowi. „Bogu niech będą dzięki
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa” (l Kor 15, 57). 

Jak przeżyć Wielki Post?

1. Wyspowiadaj się. Zaczynając Wielki Post, chcąc go dobrze przez%yc& po
prostu trzeba zrobic&  porządek.  A nic tak w tym nie pomaga jak spo-
wiedz& .  Dobry rachunek sumienia pozwalający zobaczyc&  to, co wymaga
wyrzucenia, a następnie przyjęcie miłosiernej miłos&ci Boga – to funda-
menty, na kto& rych warto budowac&. 
2. Podejmij postanowienia.  Jes&li postanawiasz czegos&  nie robic&, z cze-
gos&  zrezygnowac& to podejmij dodatkowe postanowienie – w to zwolnio-
ne miejsce wprowadz&  jakies&  dobro. Wyrzekasz się na 40 dni słodyczy?
Fajnie, ale moz%e doło& z%  do tego wyrzeczenia dobre postanowienie. Nie
zostawiaj po prostu w swoim sercu pustki. „Zło dobrem zwycięz%aj.” 
3. Chodź na nabożeństwa.      W adwencie mamy roraty, podczas Wielkie-
go Postu są drogi krzyz%owe i gorzkie z%ale. Jes&li chcesz więc przez%yc&  czas
nawro& cenia, wyprostowac&  swoje s&ciez%ki dla Pana to gorąco cię zachę-
cam, bys&  uczestniczył w tych naboz%en& stwach. Szczego& lnie droga krzyz%o-
wa moz%e stac&  się czasem, w kto& rym odkryjesz jak wielką miłos&cią obda-
rzył cię Bo& g.  Od Ciebie to zalez%y.
4.  Modlitwa, Post i Jałmużna. Trzy filary wielkiego postu. Modlitwa i
jałmuz%na chyba nie wymagają większego komentarza. Problem pojawia
się  przy pos&cie.  Po co pos&cic&  i  jak  pos&cic&?  Odnoszę wraz%enie,  z%e  dzis&
wstrzemięz& liwos&c&  od pokarmo& w mięsnych to nie jest juz%  post. W dobie
coraz bardziej szykownych potraw bezmięsnych odmo& wienie sobie mię-
sa nie stanowi z%adnego wyrzeczenia. Post jest po to, by poczuc&  gło& d lub

szerzej – jakis&  brak. Postem moz%e byc& np. rezygnacja w piątek z interne-
tu, wyłączenie telefonu. Waz%ne jest to, by poczuc& jakąs&  pustkę, bo dopie-
ro wtedy moz%emy w to miejsce zaprosic& Chrystusa.
 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 

1. W poniedziałek  obchodzimy święto św. Kazimierza Królewicza.
Wszystkim  Solenizantom  składamy  serdeczne  życzenia  błogosła-
wieństwa Bożego!

2. We wtorek [5 marca] przypada 25. rocznica święceń biskupich ks.
bp. Jacka Jezierskiego. Najdostojniejszego Jubilata otoczmy naszą
życzliwością i modlitwą. 

3. We wtorek również wieczorna Eucharystia o  Duchu Świętym po
której odbędzie się nabożeństwo w intencji odnowy duchowej na-
szej parafii.

4. Środą Popielcową [6 marca]  rozpoczynamy w tym tygodniu czas
Wielkiego Postu. Na każdej Mszy świętej odbędzie się poświęcenie
popiołu i obrzęd pokutny. Tego dnia obowiązuje post ścisły, tzn. nie
spożywamy pokarmów mięsnych oraz jemy dwa razy lekko i raz do
syta.

5. W okresie Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każ-
dy piątek o godz. 16:30 dla dzieci oraz o 17:30 dla dorosłych i mło-
dzieży. W niedzielę o godz. 17:15 Gorzkie Żale. Znajdźmy czas na
modlitwę, by dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu.

6. W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy na Adorację Najświęt-
szego Sakramentu i  Mszę świętą w intencji  nowych powołań ka-
płańskich i zakonnych.

7. Serdecznie zapraszam zelatorów i członków stowarzyszenia „Żywy
Różaniec” na Diecezjalny  Wielkopostny Dzień Skupienia,  który
odbędzie się 9 marca 2019 (sobota) w parafii p.w. Trójcy Świętej
w Elblągu (Zatorze). Rozpoczęcie o godz. 10:00, zakończenie oko-
ło godz. 14:00.

8. W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego ciekawe artykuły: o
tym jak Wielki Post rozpoczyna papież Franciszek, a także o obja-
wieniach maryjnych w XX i XXI wieku. Zachęcamy do lektury!

Por. przezpryzmatwiary.pl
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