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Poniedziałek, 06.02 

7.00    śp. Ewa Kruć 

18.00    śp. Zenobia i Ryszard Antonowicz  

Wtorek, 07.02. 

7.00   śp. Zofia Grygielewicz - Cieniewicz 

18.00   O Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia i uzdrowienie 

 duszy i ciała dla Marka Jankowskiego 

Środa, 08.02. 

7.00   śp. Robert Gładki 

18.00   śp. Jadwiga Uzdowska 
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zapatrzonym w wartości doczesne mają objawić istnienie wartości 
duchowych. Innymi słowy, mają ukazać, że w środku zimy gdy 
wszystko zasypane jest śniegiem, istnieje możliwość hodowania 
w cieplarni najpiękniejszej roślinności. Ściśle mówiąc, mają światu 
objawić źródło potężnej energii życia, którym jest sam Bóg. Często 
się mówi: Bóg nie jest znany. A winę za to ponoszą nie ateiści, którzy 
Go nie znają, lecz chrześcijanie, którzy znając Go, nie objawiają. Bóg 
jest potężnym Źródłem Energii Dobra i ktokolwiek świadomie 
i dobrowolnie się do Niego podłączy, zaczyna promieniować ciepłem 
Jego dobroci. Dobroć rodziców jest odblaskiem Bożej dobroci. Dobroć 
męża czy żony w Bogu znajduje swe źródło. Dobroć pedagoga, 
lekarza, kierowcy, żołnierza również płynie z tego źródła. 
W promieniach tej dobroci rodzą się jak w cieplarni nowe wartości, 
których nie można kupić ani sprzedać, wartości nieprzemijające, 
wieczne.   
 Jezus kieruje do nas wezwanie: „Tak niechaj świeci światłość 
wasza przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”. Jesteśmy odpowiedzialni za objawienie 
światu Boga. Dokonuje się to nie przez słowa, lecz przez życie 
świadczące o posiadaniu Boga, o połączeniu naszego serca z Nim.  
Zdumieniem dla świata winna być nasza dobroć bezinteresowna, 
mądra, otwarta na każdego człowieka. W jej promieniach objawia się 
bowiem najpełniej dobroć samego Boga. .  

1. W najbliższą sobotę - 11 lutego będziemy obchodzić Światowy 
Dzień Chorego. 
2. Zapraszamy w każdą środę  na Mszę św. wieczorną połączoną  
z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz w każdy 
czwartek na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00. 
3. Po dłuższej przerwie  zapraszamy scholę parafialną na próby, które 
trdycyjnie odbywają się w sobotę o godz. 11:00. Zapraszamy również 
wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować w śpiew na Mszy 
dziecięcej. Ministranci mają swoje zbiórki w każdą sobotę o godz. 9:30. 

                   Por.ks.E.Staniek 
www.mateusz.pl 

Ogłoszenia parafialne 

4. Wspólnota „Domowego Koscioła” zaprasza Zakochanych, 
narzeczonych i małżonków na „Randkę w kościele” w dniu 11.02.2017 
roku o godz. 16:00 do Kaplicy Miłosierdzia Bożego do Ojców 
Redemptorystów przy ul. Robotniczej 69 w Elblągu. Będzie to czas na 
modlitwę, rozmowę aby z pomocą Łaski Bożej odświeżyć  
i ugruntować  miłość wzajemną. Organizatorzy zapewniają opiekę nad 
dziećmi w czasie trwania Randki. 
5. W dniach 7-14 lutego w naszym mieście odbywać się będzie 
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Jest to kampania społeczna, 
której celem jest podkreślenie wartości małżeństwa. Zachęcamy 
wszystkie małżeństwa do włączenia się w różenego rodzaju 
inicjatywy, które odbywać się będą w ramach obchodów tego 
tygodnia.  Będzie to czas na sport, muzykę, kulturę, smaczne jedzenie 
oraz coś dla ducha. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie  
i  ulotkach, oraz na stronie internetowej: mtmelblag.tl.pl 
Honorowy patronat nad kampanią objął prezydent miasta  
p. Witold Wróblewski oraz ks. Biskup Jacek Jezierski. 



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

Bóg nie jest znany! 

 Wiele się mówi o materializmie współczesnego człowieka. 
Można nawet spotkać głośne narzekanie na ludzi, którzy żyją jedynie 
dla pieniędzy i tego, co za nie można nabyć. Czy jednak to 
narzekanie jest uzasadnione? Jeśli człowiek odczytuje swe życie 
wyłącznie w ramach doczesności, to wartości materialne są jedynymi 
wartościami, po które może on sięgać. Jak długo nie dostrzeże 
wartości duchowych, tak długo będzie gromadził materialne. I nie ma 
w tym nic niewłaściwego.   
 Człowiek jest częścią świata natury i ciąży zawsze w stronę 
wartości tego świata. Dopiero odkrycie istnienia innych wartości 
zmusza do szukania drogi, która go do nich doprowadzi. Stąd też 
zamiast narzekania na materializm żyjących obok nas ludzi należy 
objawić im świat innych, wyższych wartości. Jeśli je poznają, 
dostrzegą przemijalną wartość gromadzonych przez siebie bogactw 
i zaczną sięgać po bogactwa nieprzemijające.   
 Wszelkie dobra materialne są zbudowane jakby ze śniegu. 
Jedne topią się w ciągu sekundy, np. drogocenny obraz zniszczony 
w czasie pożaru, inne topią się wieki całe, np. rozpadające się 
budowle starożytnego Rzymu. Żadne z dóbr materialnych nie może 
być wieczne. Wszystkie z racji swej przemijalności posiadają wartość 
śniegu. Jeśli człowiek dostrzega tylko śnieg, nie zostaje mu nic 
innego jak przeznaczyć całe swoje życie na lepienie i gromadzenie 
arcydzieł ze śniegu. Ale jeśli odkryje, że mimo panującej na świecie 
ostrej zimy można wybudować cieplarnie i w niej hodować piękne 
kwiaty, warzywa, a nawet drzewa owocowe, odstąpi od bawienia się 
przemijalnym śniegiem doczesności i zabierze do budowy cieplarni 
i hodowania warzyw, owoców, kwiatów. Szybko też przeprowadzi się 
do cieplarni i uczyni z niej swój własny dom, wiedząc, że jest ona 
miejscem prawdziwego życia.   
 Otóż, chrześcijanie mają na ziemi jedno zadanie. Ludziom 

Czwartek, 09.02 

7.00     śp. Bożena Turkiewicz 

18.00     śp. Ryszard Wiśniewski (13 rocz.), oraz rodzice z obojga stron 

Piątek, 10.02 

7.00 

18.00   śp. Wacław i Krzysztof Kowalscy i rodzice z obojga stron 

Sobota, 11.02 

7.00 

18.00   śp. Stanisław (13 rocz.) i dziadkowie z obojga stron 

Niedziela, 12.02 

8.00     Dziękczynna z prośbą o Boże błogsławieństwo i zdrowie dla     

  Eugeniusza i Henryki Koc 

9.30     śp. Józef-Aleksander Dejczko, Ewa Dejczko (w rocz. śmierci) 

9.30     śp. Eugeniusz Chyliński XIII 

11.00     Dziękczynna z okazji 18 rocznicy urodzin Katarzyny 

12.30     śp. Stanisław Piekarski i jego siostra Teresa 

18.00     śp. Jerzy Korpacki (30 dzień po śmierci) 
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KANCELARIA PARAFIALNA  
czynna: w środy i piątki w godz.  15.30 - 17.00  

w czwartki w godz. 7:30 - 9:00  
GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH:  

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30 i 18.00   
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest odprawiana z formularza niedzielnego 

 

Strona internetowa parafii: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

                     Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                     

V Niedziela zwykła 05 II 2017 r. 


