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Poniedziałek, 06.03 

7.00   

18.00  śp. Hanna Kraska i zmarli z jej rodziny 

Wtorek, 07.03 

7.00 śp. Roman Witka 

18.00  śp. Izabela Cieślak (30 dzień po pogrzebie) 

18.00 O nawrócenie Kamila, Kacpra i Patryka i wyzdrowienie dla Patryka 

Środa, 08.03. 

7.00  śp. Janina Truś 

18.00 Dziękczynna z okazji 7 rocz. urodzin Nadii z prośbą o Boże 

błogosławieństwo również dla Poli i Alicji. 

18.00 O przebłaganie za grzechy i o wiarę dla męża, dzieci i ich rodzin 

Czwartek, 09.03 

7.00 śp. Alina Szpinek (1 rocz.) 

18.00 śp. Ryszard Wyszyński (30 dzień po pogrzebie) 

18.00 śp. Stanisław Smulski  
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Tymczasem niejednego dorosłego człowieka nie stać na policzenie 
w Środę Popielcową papierosów i odłożenie ich do Wielkanocy, tak 
by nie wypalić ani jednego, czy na zamknięcie telewizora 
i przeznaczenie godzin jego oglądania na przeczytanie wartościowej 
książki.   
 Wielki Post to czas doskonalenia siły ducha, to odkrywanie 
prawdy, iż chrześcijanin nie powinien ulegać pokusie. Można 
zaryzykować twierdzenie, że we współczesnym świecie ilość pokus, 
ich bliskość oraz siła ustawicznie wzrasta. Jesteśmy obsypywani 
ciągle smaczniejszymi i większymi „orzechami”, które pojawiają się 
w zasięgu naszej ręki. W tej sytuacji trzeba wprost proporcjonalnie 
doskonalić siłę naszego ducha. „Orzechy” z reguły są dobre, ale nie 
mogą mieć nad nami władzy. To my mamy decydować o ich mądrym 
wykorzystaniu.   
 Chrystus przed rozpoczęciem publicznego zmagania ze złem 
przez czterdzieści dni pościł. Podobnie i Kościół wzywa wszystkich 
wierzących, by w okresie Wielkiego Postu sprawdzili i udoskonalili siły 
swego ducha. Trzeba jedynie, by każdy dobrze obliczył, na co go stać 
i robiąc konkretne postanowienie udowodnił sobie, że czyni to, co 
chce, a nie to, co mu się zachce.  

1. Nabożeństwa wielkopostne: w piątki w naszym kościele o godz. 16.30 
dla dzieci i 17.30 dla młodzieży i dorosłych celebrujemy nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, a w niedziele o godz.17.15 Gorzkie Żale.  
2.W sobotę spotkanie na Mszy św. COC o godz. 11.00 a w niedzielę 
spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. 
3. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek 
przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes. Będzie to 
bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy. Za tydzień również 
będzie taca inwestycyjna. 
4. W środę przypada 8 dzień marca. Wszystkim Paniom składamy 
serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i radości na każdy dzień. 

Ogłoszenia parafialne 

          Por. Ks.E.Staniek 

5. Dziś 23 rocznica sakry biskupiej ks. biskupa elbląskiego Jacka 
Jezierskiego. Dostojnego Jubilata otoczmy naszą osobistą modlitwą. 
6. Rusza kolejny semestr szkoły biblijnej. Spotkania będą odbywały się 
w soboty: 18.03. - 1.04. - 20.05.- 3.06. od godz. 9.00 w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego w Elblągu, ul. Bożego Ciała 10.  Zaprasza  
ks. Marek Karczewski - koordynator szkoły. 
7. Franciszkańska telewizja „FranciszkanieTV” w internecie zaprasza - 
jak co roku - na wielkopostne rekolekcje.  Odcinki będzie można oglądać 
w każdy poniedziałek, środę i piątek Wielkiego Postu. 



Dzisiejsze czytania:    Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; Rz 5,12.17-19;  Mt 4,1-11 

Orzechy Janka  

 Janek, uczeń klasy siódmej, oświadczył w domu, że popadł 
w nałóg. Zaniepokojona mama pyta czy pali papierosy? Nie – 
odpowiada syn. „Nie mogę jednak zasnąć, gdy nie zjem przynajmniej 
kilku orzechów, jakie przechowujemy w szafie”. Mama radzi mu, by 
schował orzechy, a przestaną go kusić. Janek na to: „To nie byłaby 
walka z nałogiem. Policzę wszystkie orzechy i napiszę na kartce 
dokładną ich liczbę. Mama zaś po kilku tygodniach stwierdzi ile ich 
w szafie ubyło”. Jak powiedział, tak zrobił. Po miesiącu mama 
policzyła orzechy. Nie brakowało ani jednego.   
 Przykład właściwego podejścia do postu. Janek rozumie, że 
chodzi tu nie o usunięcie tego, co kusi, lecz o taką siłę ducha, by nie 
ulec pokusie. Człowiek jest osaczony przez pokusy różnego rodzaju. 
Jeśli ucieknie od jednej, pojawi się prawie natychmiast inna. Życia zaś 
nie można sprowadzać do ciągłej „ucieczki”. Mamy być na tyle mocni, 
by to, co nam zagraża, samo ustępowało z naszej drogi. Życie według 
Ewangelii jest walką, a w walce ucieczka nie jest zwycięstwem.   
 Trzeba znać swoje siły i dobrze ocenić moc tego, co nas 
zniewala. Gdy przeciwnik jest mocniejszy, nie wolno podejmować 
z nim walki wprost, trzeba unikać starcia. Jest to jednak stan 
przejściowy, wykorzystywany w celu doskonalenia swego ducha do 
tego stopnia, by wreszcie można było podjąć decydującą bitwę 
i odnieść pełne zwycięstwo.   
 Janek zrozumiał, że walka z nałogiem nie polega na usunięciu 
kuszących go orzechów z pola widzenia. Orzechy winny pozostać 
w zasięgu jego ręki, a mimo to on po nie nie sięgnie. Tym razem 
chodziło o orzechy, w przyszłości ich miejsce zajmą papierosy, 
wódka, cudza kobieta, społeczne pieniądze. Dziś odniesione 
zwycięstwo rokuje nadzieje, że i wobec innych pokus zajmie podobne 
stanowisko.   
 Mówi się często o braku odpowiedzialności wśród młodzieży. 

Piątek, 10.03 

7.00  śp. Leonarda Zimińska  

18.00 śp. Zbigniew Czekański 

18.00 Dziękczynna z okazji 35 rocz. urodzin dla Jacka Niklewskiego 

Sobota, 11.03 

7.00  śp. Marianna Bukłacho  

18.00 śp. Stanisława i Wincenty Lechowscy oraz dziadkowie z obu stron 

18.00 śp. Zbigniew Żbikowski (1 rocz.), Renata Żbikowska, Kazimierz 

Chiliński i zmarli z rodziny  

Niedziela, 12.03  

8.00 śp. Ryszard Traczyk (30 rocz.), zmarli z rodz. Syroków, Bajsonów, 

Abucewiczów, Kachnowiczów i Jasińskich 

9.30 śp. Apolonia Dzieciątek, Stanisław, Jarosław i zmarli z rodziny  

z obojga stron 

11.00 śp. Regina Matysko (5 rocz.) oraz o błogosławieństwo taty Bolesława 

12.30 śp. Agnieszka Olszewska (9 rocz.), Alojzy, Lidia 

12.30 śp. Genowefa i Marian Woźniak oraz Teresa i Zygmunt Błaszkiewicz 

18.00 śp. Jan Kieliszek (1 rocz.) 

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Marii Dejczko z okazji 90 rocz. urodzin 
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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   

                     Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                  

I Niedziela Wielkiego Postu 05 III 2017 


