
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 
     NR 24; VI NIEDZIELA ZWYKŁA– 17 Luty 2019 
Czytania: Jr 17, 5-8; Ps 1; 1Kor 15,12- 20; Łk 6, 17-26 

 

  
 
 
Św. Łukasz mówi o czterech błogosławieństwach, które dotyczą 

ubogich, głodujących, płaczących i prześladowanych. W istocie wszystkie te 
kategorie oznaczają ubogich materialnie lub duchowo. Jezus oczywiście 
„nie konsekruje ubóstwa”. Ideałem nie jest samo ubóstwo, ale miłość do 
ubogich. Słowo „ubodzy” w języku greckim i hebrajskim oznacza tych, 
którzy nie mają niczego, nawet własnego domu, czyli żebraków, nędzarzy, 
opuszczonych, biednych w sensie materialnym. W języku biblijnym biednym 
jest również człowiek, który nie ma większego znaczenia czy wpływu we 
wspólnocie czy społeczeństwie. Nikt się z nim nie liczy, nie interesuje, nie 
honoruje go, nie poważa. Jest lekceważony, pomijany, niejednokrotnie 
pogardzany. Jest to człowiek po ludzku przegrany i bez jakiejkolwiek szansy 
życiowej. Jednak pomimo tego jest wewnętrznie scalony i ufny. Oparciem i 
pewnością ludzi „ubogich w duchu” jest Bóg, Jego dobroć i miłosierdzie. Jak 
pisze prorok Jeremiasz „błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i 
Pan jest jego nadzieją’, jest jak drzewo zasadzone nad wodą, które będzie 
wydawać owoce nawet w czasie posuchy (por Jr 17, 5-8). 

Po błogosławieństwach następują cztery „biada”. „Biada” bogaczom, 
sytym, śmiejącym się i pysznym. W zasadzie wszystkie „biada” można 
sprowadzić do bogactwa. Bogactwo jest niebezpieczne, gdyż ogranicza 
cały horyzont życia do teraźniejszości. Zamyka w sobie samym i 
uniemożliwia dostrzeganie potrzeb innych. Pochłania człowieka 
maksymalnie i zasłania Boga. Bogaty w swojej krótkowzroczności staje się 
niewolnikiem rzeczy. 

Jezus nie przekreśla bogactwa ani tym bardziej ludzi bogatych. 
Chce tylko, byśmy zrozumieli niebezpieczeństwo związane z bogactwem, 
nabrali do niego dystansu i podporządkowali go służbie Bogu (i ludziom, 
zwłaszcza najbiedniejszym). Zamiast bogactw doczesnych, powinniśmy 
raczej starać się być „bogatym przed Bogiem”. Więcej uwagi poświęcać 
dzieleniu się swoimi dobrami niż gromadzeniu. „Smak podzielonego chleba 
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Poniedziałek, 18 luty 2019 
700 śp. Mateusz Szarejko (18 Msza święta gregoriańska) 
1800śp. Jerzy Szaniewski 
Wtorek, 19 luty 2019  
700 śp. Mateusz Szarejko (19 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Jan  
Środa, 20 luty 2019 
700   śp. Mateusz Szarejko (20 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Ksawier Postek 
Czwartek, 21 luty 2019 
700 śp. Roman Świątkowski 
1800  śp. Mateusz Szarejko (21 Msza święta gregoriańska) 
Piątek, 22 luty 2019 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła 
700  śp. Helena Kulig (19 rocz.), Jan Paweł (19 rocz.), zmarli z rodz. 
1800 śp. Mateusz Szarejko (22 Msza święta gregoriańska) 
Sobota, 23 luty 2019 – św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
700  śp. Mateusz Szarejko (23 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. mama Zofia (10 rocz.) i ojciec Stefan 
Niedziela, 24 luty 2019 
800 śp. Józefa(k), Julian, Ksawera(k), Wincenty 
930  śp. Mateusz Szarejko (24 Msza święta gregoriańska) 
930 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
dla Ewy z okazji urodzin 
1100  śp. Franciszek Grabowski i zmarli z rodziny 
1230 śp. Eugeniusz (15 rocz.) oraz Marianna(k) Chylińscy 
1800 śp. Zygmunt Stanowicki (14 rocz.) 
 

Błogosławieni… to prawdziwie szczęśliwi 



nie ma sobie równego w całym świecie”. A Jezus mówi do swoich uczniów: 
„Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które 
nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje 
ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” 
(Łk 12, 32). 

Które z błogosławieństw jest mi najbliższe? A które jest dla mnie 
najtrudniejsze w realizacji w codziennym życiu? Czy doświadczam na co 
dzień błogosławieństwa Boga? Czy jestem błogosławiony, szczęśliwy? Czy 
sam jestem dla innych błogosławieństwem? 

Jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych? W jaki sposób się 
zabezpieczam? Czy nie wykorzystuję innych ludzi kosztem mojego 
bogacenia się? Jak korzystam ze zdobytych dóbr? Na czym opieram swoje 
życie? 

Czy umiem znosić cierpliwie braki i niedogodności związane z 
codziennym życiem? Czy jestem wolny wobec pieniędzy i innych rzeczy, z 
których korzystam na co dzień? Jak przeżywam moją zależność od innych? 
Dzisiaj niemal trzy czwarte ludzkości żyje w ucisku, nędzy, ubóstwie… Czy 
szukam jakiejś formy kontaktu i solidarności z ludźmi rzeczywiście ubogimi? 
Czy na modlitwie zachowuję się jak człowiek ubogi, który ma świadomość 
swojej zależności od Boga i potrzeby Jego łaski i miłosierdzia? 

 
 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
 

Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie (1Kor 15,12- 20) przy-
pomina, że istotą chrześcijaństwa jest życie oparte na wierze w Zmar-
twychwstałego i żywego Pana . Co więc możemy powiedzieć naszym 
„ludzkim językiem” o tej tajemnicy? 

Jezus Zmartwychwstały po ukazaniu się nawiązuje z uczniami 
bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny posiłek. Zaprasza ich w ten 
sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do 
stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest 
tym samym ciałem, które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi 
On jeszcze ślady swojej męki. To autentyczne i rzeczywiste ciało posiada 
jednak równocześnie nowe właściwości ciała uwielbionego: nie sytuuje się 
ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój sposób, gdzie 
i kiedy chce, ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być związane z 
ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca. Z tego powodu 

Jezus Zmartwychwstały jest całkowicie wolny w wyborze form 
ukazywania się: w postaci ogrodnika lub "w innej postaci"(Mk 16,12) niż 
ta, jaką znali uczniowie, by w ten sposób wzbudzić ich wiarę. 
 Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia 
ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których 
dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira (Mk 5, 35-43), młodzieńca z 
Naim (Łk 7, 11-17), Łazarza (J 11, 38-44). Te fakty były wydarzeniami 
cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do 
"zwyczajnego" życia ziemskiego. W pewnej chwili znów umrą. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim 
zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego 
życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje w 
Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w 
Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o 
Chrystusie, że jest "człowiekiem niebieskim". 
 Zmartwychwstanie Chrystusa jako transcendentne wkroczenie 
Boga w stworzenie i w historię jest przedmiotem wiary. Działają w nim 
równocześnie trzy Osoby Boskie i ukazują swoją własną oryginalność. 
Zmartwychwstanie dokonało się mocą Ojca, który "wskrzesił" 
Chrystusa, swego Syna, i przez to w doskonały sposób wprowadził Jego 
człowieczeństwo –wraz z Jego ciałem –do Trójcy. Jezus zostaje ostatecznie 
objawiony jako "ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z 
martwych pełnym mocy Synem Bożym"(Rz 1, 3-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. W tym tygodniu obchodzimy; w piątek święto Katedry św. Pio-
tra Apostoła, w sobotę  wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i 
męczennika.  

2. Zapraszamy w każdy czwartek na Adorację Najświętszego  
Sakramentu w ciszy od godz. 17:00. 

3. Młodzież serdecznie zaprasza do kawiarenki na kawę i ciastko. 
4. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”! 

Por. Katechizma Kościoła Katolickiego (638-655) 


