
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 22; I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18 Luty 2018 
       Rdz 9, 8-15; Ps 25; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15 

 
  

 
 
 Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. 

Decyzje zapadające w głębi serca 
i konsekwentnie wprowadzane w życie 
tworzą człowieka. Przez nie współpracuje 
on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie 
samego. Kto umie rezygnować z łatwego 
dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po 
wartości prawdziwe, życie wygra.  

Czas podejmowania decyzji jest 
czasem pozostawania równocześnie 
w zasięgu pokusy i łaski. Pokusa wzywa do 
zadowolenia się dobrem łatwym, lecz 
nietrwałym. Łaska wzywa do 
zrezygnowania z tego dobra 
i opowiedzenia się po stronie dobra 
prawdziwego. Człowiek winien dobrze 
przemyśleć sugestie jednej i drugiej strony 
i dobrowolnie opowiedzieć się za jedną 
z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie 
stanowiska, czyli o pełną odpowiedzialność za wszystkie 
konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, 
pokusa zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność. Jest to 
ważny krok na drodze ku dojrzałości. 

Samo znalezienie się w zasięgu pokusy nie jest jeszcze złem. 
Tu na ziemi jest to nawet w pewnej mierze nieuniknione. Błąd polega 
na tym, że zbyt łatwo jej ulegamy, że nie znajdujemy czasu na 

Intencje mszalne: 19.02 - 25.02 
 

Poniedziałek, 19 luty 2018  
700 śp. Ryszard (14 rocz.), rodzice z obu stron oraz Renata i Tadeusz 
1800  o sakrament pojednania dla Mieczysława oraz o zdrowie 
Wtorek, 20 luty 2018  
700 śp. Alicja Markiewicz 
1800  śp. Janina Truś (1 rocz.) 
Środa, 21 luty 2018  
700   śp. Marian Szulc 
1800 śp. Mieczysław Pocztarski (2 rocz.) 
1800 śp. zmarli z rodziny Bendyk; Janina, Roman, Janusz 
Czwartek, 22 luty 2018 – święto katedry św. Piotra Apostoła  
700  śp. Krystian Polek (3 rocz.) 
1800  Dziękczynna z okazji 20 rocz. ślubu Anety i Stefana 
Piątek, 23 luty  2018 – wspomnienie św. Polikarpa, biskupa  
700  śp. tata Zygmunt Stanowicki (13 rocz.) 
1800 śp. Wiesław i Małgorzata Wilmańscy 
Sobota, 24 luty 2018  
700  śp. Józef Struciński 
1800 śp. Eugeniusz Chyliński (14 rocz.) 
1800 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  dla 
ks. Piotra 
Niedziela, 25 luty 2018 – Dzień Wizytacji naszej parafii 
800 śp. Antonina(k), Franciszek, Jerzy Łagoccy, Wiesława(k) Rink 
930 śp. Zenon Budo 
930  Dziękczynna z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa 
Krystyny i Antoniego Maślińskich 
1100 śp. Genowefa i Marian Woźniak, Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz 
1230  W intencji bierzmowanych 
1800 śp. Janina Kuczawska (6 rocz.), Marian Kuczawski (9 rocz.), 
zmarli z obojga stron 
 

W zasięgu pokusy 

Kalendarz 
liturgiczny: 

22 II - święto 
katedry św. 
Piotra Apostoła 

23 II -  św. Polikarp, 
biskup, męczennik 

„Woda gasi 
rozpalony ogień, 

jałmużna jest 
odpuszczeniem 

grzechów”.  

 
 
 

 

Mądrość Syracha 



spokojną ocenę dobra, jakie ona proponuje. Niewielu też ma ochotę 
wysłuchać argumentacji, jaką podaje łaska przestrzegając przed 
sięganiem po łatwe dobro. 

Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści 
dni poświęcił na staranne przemyślenie i przemodlenie metod, jakimi 
będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na 
ziemi. Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia 
po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w którym jest pod 
dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji 
w postaci cudów i w którym wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę 
trzeba było odrzucić. Nigdy bowiem nie można stworzyć szczęśliwej 
wspólnoty z ludzi, dla kórych najwyższymi wartościami jest dobrze 
zastawiony stół, pogoń od sensacji do sensacji i opływanie 
w bogactwa. 

Szczęście można budować tylko na umiłowaniu prawdy, która 
daje wolność. Do tej wielkiej wartości prowadzi zaś droga ubóstwa, 
wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako 
konstytucja Jego królestwa, są odpowiedzią na pokusy, z jakimi 
zmagał się już przed rozpoczęciem publicznej działalności. 

To, że On sam znalazł się w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my 
nie potrafimy jej unikać. I nie o to chodzi. Czas pokusy to godzina 
podejmowania decyzji, a więc czas niezwykle cenny i twórczy. 

Jezus mając na uwadze wagę tych momentów w życiu, 
w których pojawia się pokusa, każe nam codziennie wołać do Ojca: 
„Nie wódź nas na pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez 
pokus, ale o umiejętność rozmowy z Ojcem wtedy, gdy pokusa się 
pojawi. Jeśli w godzinę pokusy człowiek rozmawia tylko z pokusą, na 
pewno jej ulegnie. Jeśli natomiast potrafi na jej temat porozmawiać 
z Bogiem, na pewno odniesie nad nią zwycięstwo. 

Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by 
odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces jednak 
zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi 
zrezygnować z dobra łatwego i sięgnąć po dobro wielkie. 

 
 
 

 
Wielki Post – historia cz.1 

Już w III w. znano post 40 godzinny przed Wielkanocą. Potem w 
niektórych miejscach świata i Kościoła rozszerzono go do tygodnia; 
od IV w. był post 40 dniowy, a od VII w. taki jak obecnie: od Środy 
Popielcowej trwający ok. 6 i pół tygodnia. W VII w. pojawiło się 

tzw. przedpoście, w Polsce znane jako zapusty. Zniesione zostało w 
ramach reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. 

Liturgia  Wielkiego Postu pozbawiona jest radosnych elementów: 
zawołania "Alleluja" i hymnu wyzwolonych "Chwała na wysokości 

Bogu...". Kolor fioletowy podkreśla charakter pokutny, postny, 
prawie żałobny tego okresu liturgicznego. Wyjątkiem są nieliczne 

uroczystości i święta przypadające w tym okresie, które mają swoje 
kolory oraz tzw. różowa niedziela - IV Niedziela W.P. (Niedziela 

"laetare" = "wesel się"). 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu: w piątki – Droga 
Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży 
o godz. 17.30; Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.15. 
Zachęcamy do udziału. 

 

2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się w naszej parafii 
nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Spotkania będą o 
godzinie 17:00 na plebanii. 

3. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz misji [ad gentes]. 
4. W następną niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii 

wizytację, którą przeprowadzi ks. Biskup Jacek Jezierski, a na 
Mszy świętej  o godzinie 12:30 udzieli sakramentu 
bierzmowania młodzieży naszej parafii. 

5. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, a w nim ciekawy 
tegoroczny cykl wielkopostny poświęcony św. Ojcu Pio.  

6. Zapraszamy wszystkich do naszej parafialnej 
kawiarenki. 

Por. Ks.E.Staniek  


