
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 11;  V Niedziela Zwykła – 09 Luty 2020

Czytania: Iz 58,7-10; Ps 112; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Jezus, kończąc przemówienie o błogosławieństwach, ukazuje za-
razem wielkość swoich uczniów: „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jeste-
ście światłem świata” (Mt 5, 13–14). Wymaga to jednak warunku, aby
byli rzeczywiście ubodzy i cisi, miłosierni i czyści, pokój czyniący i po-
godni, co więcej, pełni radości w czasie prześladowań, o których mówił
Pan. Uczniowie tylko w  tym stopniu, w jakim potrafią przyswoić sobie
ducha błogosławieństw oraz żyć według niego, nabywają owej nadprzy-
rodzonej mądrości, która ich czyni „solą dla ziemi”. Zostali powołani,
aby przemienić świat niemądry i błahy, który opiera się na marności rze-
czy przemijających, w świat mądry, natchniony wartościami wiecznymi.
Lecz istnieje także odwrotna strona medalu: jeśli uczeń nie posiada du-
cha ewangelicznego, nie może być „solą”, na nic się nie przyda, nadaje
się tylko „do wyrzucenia”.  

Jeśli natomiast jest „solą”, jest również „światłością”; porówna-
nie jeszcze wyrazistsze. Światłość świata: „światłość prawdziwa, która
oświeca każdego człowieka” (J 1, 9) to tylko Chrystus, Syn Boga, jasność
Ojca;  lecz  On  udziela  swojej  jasności  tym,  którzy  żyją  według  Jego
Ewangelii. Każdy uczeń, każdy prawdziwy chrześcijanin staje się nosicie-
lem Chrystusowego światła. Jego postępowanie powinno być tak przej-
rzyste, aby pozwalało ujrzeć jasność Chrystusa i Jego nauki. „Tak niech
świeci  wasze  światło  przed  ludźmi,  aby  widzieli  wasze  dobre  uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Dzieła dokona-
ne w prawdzie i miłości Chrystusa, są światłem zapalonym na świeczni-
ku, aby świeciło „wszystkim, którzy są w domu” i pociągało ich do wiary
i miłości. Również Stary Testament ukazuje uczynki miłości jako przekaź-
niki  światła: „Jeśli  podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę
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Poniedziałek, 10 luty 2020 – św. Scholastyki, dziewicy
700 o Miłosierdzie Boże, szczery żal za grzechy i szczerą spowiedź 
dla Zenona Lewandowskiego
1800 śp. Maria  Krul (popogrzebowa) 

Wtorek, 11 luty 2020 – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
700 
1800 O pomnożenie wiary, nadziei i miłości oraz błogosławieństwo 
Boże dla Darii, Tomka i Antosia
Środa, 12 luty 2020 
700 
1800 O Boże błogosławieństwo dla Gertrudy
Czwartek, 13 luty 2020
700 
1800 śp. Waldemar Gromadzki (1 r.ś.)
Piątek, 14 luty 2020 – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
700   
1800 śp. Genowefa
Sobota, 15 luty 2020
700   śp. Helena Leszczyńska
1800  śp. Eugeniusz (16 r.ś.) i Marianna  Chylińscy
Niedziela,16 luty 2020 – VI niedziela zwykła
800  Józef, Rozalia, Henryka (k), Jadwiga, Kazimierz i Zdzisław  Ku-
rzac
930  śp. Grzegorz Jakubik (5 r.ś.)
1100 śp. zmarłych rodziców: Janina Kuczawska (8 r.ś.), Marian Ku-
czawski (11 r.ś.)  oraz zmarłych z obojga stron
1100 o zdrowie dla 3 letniej Leny, Boże błogosławieństwo i pomoc 
dla rodziców
1230 śp. Bronisław Ostrowski (4 r.ś.), śp. Marek Pietrzak 
1800 O Boże błogosł., dary Ducha Świętego i opiekę  Najświętszej 
Maryi Panny dla Anny z okazji urodzin

O Panie, dla człowieka prawego zsyłasz 
światło w ciemnościach (Ps 112,4)
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przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach” (Iz 55,
10), Miłość rozprasza ciemności grzechu i świeci nawet ludziom bardzo
dalekim od wiary. Owszem, miłość chrześcijanina jest odblaskiem miłości
Chrystusa i  jej przedłużeniem, gdy pochyla się nad cierpiącą ludzkością.

Wspaniałym pierwowzorem  ucznia  Chrystusowego,  solą  i  świa-
tłem świata, jest apostoł Paweł. Skuteczność jego apostolstwa nie polega
„na  blasku  słów  i mądrości”,  lecz  na  życiu  całkowicie  natchnionym
przez Ewangelię i upodobnionym do Chrystusa ukrzyżowanego. „Posta-
nowiłem,  będąc wśród was,  nie znać niczego więcej,  jak  tylko Jezusa
Chrystusa,  i  to  ukrzyżowanego”  (1 Kor  2,  1–2).  Tylko  w ten  sposób
chrześcijanin staje  się  solą:  przemienia świat  na głębię,  na światłość,
która w pełni jaśnieje. 

        Por. O.Gabriel

Ja jestem „Niepokalane Poczęcie”

  Skromna, prosta dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki i Franciszka
Soubirous - byłego młynarza, stała się narzędziem, którym Matka Boża po-
służyła się, aby przekazać ludzkości swoje orędzie. W cztery lata po ogłosze-
niu  dogmatu  o  Niepokalanym Poczęciu  Maryi   (1854),  Maryja  objawiła   się
światu jako „Niepokalane Poczęcie”. Wezwała grzeszników do czynienia po-
kuty oraz cały Kościół do nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Na
miejscu objawień kazała wybudować kościół (bazylika konsekrowana w 1876
r.), który niebawem stał się sanktuarium maryjnym o światowym zasięgu od-
działywania.   Za sprawą Matki Bożej w Lourdes dochodziło do coraz to bar-
dziej oczywistych cudów, głównie uzdrowień. Z czasem miejsce to stało się ce-
lem pielgrzymek chorych z całego świata, w nadziei uzdrowienia. Dziś Lour-
des   odwiedza   rocznie   kilka  milionów  pielgrzymów  w  poszukiwaniu  wiary,
uzdrowienia z chorób ciała i duszy, rozwiązania trudnych spraw.  

 Bernadetta Soubiurous musiała wiele wycierpieć, świadcząc o praw-
dziwości  doznanych  przez  siebie  objawień.  Liczne  badania,  prowokacje  ze
stron naukowców, lekarzy, ateistów (XIX wieczna Francja!) były tylko częścią
prób,  przez  które  musiała  przejść  Bernadetta,  aby  ostatecznie  Kościół  po-
twierdził, że w Lourdes rzeczywiście doszło do cudu. Za namową biskupa Tar-
bes, wstąpiła do zgromadzenia sióstr Notre Dame w Nevers. Miało to oszczę-
dzić Bernadetcie natarczywego zainteresowania świata objawieniami, jakich
doznała. W tym też miejscu wzrastała w łasce i zjednoczeniu z Bogiem. Tam
też 16 kwietnia 1879 roku zmarła w opinii świętości, w wieku 35 lat.  

Ogłoszenia parafialne  

 We  wtorek  11  lutego  obchodzimy  wspomnienie  Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy
wszystkich  chorych  na  Eucharystię.  Będziemy udzielać  Sakra-
mentu Chorych.

 W piątek [14 lutego] przypada święto św. Cyryla i Metodego –
biskupów i patronów Europy, a także wspomnienie św. Walente-
go – patrona osób chorych na nerwicę, epilepsję, a także opieku-
na zakochanych. Wszystkim narzeczonym życzymy, aby dobrze
przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

 Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie dla dzieci Oazowych
oraz dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

 W przyszłą niedzielę Ewangelizacyjna Grupa Klerycka z naszego
elbląskiego Seminarium Duchownego będzie głosiła słowo Boże.
Tego  dnia  spotka  się  również  z  młodzieżą  naszej  parafii.
Spotkanie  o  godz.  16:30.  Po  spotkaniu  o  godz.  17:30 klerycy
poprowadzą Adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 18:00.

 Organizowana jest pielgrzymka do Medjugorie w dniach od 15-
28 kwiecień. Koszt  1300 zł.  Zapisy u ks.  Sylwestra.  Wpisowe
400 zł.

 Pragniemy  również  zorganizować  pielgrzymkę  autokarową  na
beatyfikację  Sługi  Bożego  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego.
Łączny koszt z ubezpieczeniem: 70 zł.

 W  ostatnim  czasie  Policja  odnotowuje  liczne  przypadki  tzw.
oszustw  "na  wnuczka".  Oszuści  dzwonią  prosząc  o  pieniądze.
Policja  zaleca  osobom  starszym,  aby  w  takich  sytuacjach
zadzwoniły do kogoś z rodziny i dopytały, czy osoba która prosi
o pieniądze to rzeczywiście wnuczek lub jakiś innym jej krewny.  

 W dzisiejszym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy cieka-
we artykuły: o tym jak towarzyszyć chorym i cierpiącym, o rot-
mistrzu Witoldzie Pileckim, a także o koronawirusie z Chin. Za-
chęcamy do lektury! 
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