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Intencje mszalne 27.02 - 05.03.2017r.  

 
 

Poniedziałek, 27.02 

7.00   

18.00   śp. Mirosław Borucki (1 rocz.), Klara, Jan i Henryk 

Wtorek, 28.02. 

7.00   śp. Bożena Turkiewicz 

18.00     śp. Józefa Laskowska (30 dzień po pogrzebie) 

Środa Popielcowa, 01.03. 

7.00 , 9.30, 16.30 - intencje wolne 

18.00   śp. Bronisława Ulatowska 

Czwartek, 02.03 

7.00   śp. Otolia Łukaszewicz – Aniśkiewicz 

18.00   Msza w intencji ks. Radosława Hetnerowskiego z okazji imienin 

Piątek, 03.03 

7.00    śp. Ryszard Wyszyński 

18.00   śp. Stanisław Marczak (6 rocz.) 
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nie może tak postępować, jakby Opatrzność nie istniała. Również 
chrześcijanin łatwo może przyjąć taką postawę czysto doczesną: nie 
widzieć już dalej poza widnokrąg ziemski i wierzyć tylko w to, co się 
trzyma w ręce. Trzeba „nawrócić się” i przejąć się duchem 
ewangelicznym. Nie na to, aby się zwolnić od pracy i obowiązków 
własnego stanu, lecz usiłując pilnie nie zaniedbać tego „jednego, co 
potrzeba” (Łk 10, 41) i wierzyć, że gdzie człowiek nie może dojść, tam 
sięga Opatrzność Ojca niebieskiego. „Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane” (Mt 6, 33),  

 

 

1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego 
Postu, który ma nas przygotować do obchodów Świąt Paschalnych.  
W Środę Popielcową obowiązuje nas również post ścisły, czyli trzy 
posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta. Msze święte będą 
odprawione o godz. 7:00, 9:30, 16:30, 18:00. 
2. W czasie Wielkiego Postu, który ma być czasem refleksji nad swoim 
życiem, czasem nawracania się z naszych grzechów więc  
i powstrzymania się od zabaw hucznych, zapraszamy na nabożeństwa 
wielkopostne, które mogą pomóc nam pochylić się nad Miłością Boga 
do człowieka.  Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17:30  
(dla dzieci o 16:30), Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17:30. 
Warto również podjąć w tym czasie jakieś konkretne postamowienia. 
3. W III Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy w naszej parafii  
czas świętych rekolekcji, które wygłosi nam ojciec Salwatorianin. 
Otoczmy już dziś naszą modlitwą rekolekcje. 
4. W tym tygodniu również będziemy obchodzić Pierwszy Czwartek, 
Miesiąca - zapraszamy na Mszę św. by modlić się za wszystkich 
powołanych do służby Bożej. Pierwszy Piątek Miesiąca -  tego dnia 
zapraszamy  na Eucharystię by uczcić w Komunii świętej Najświętsze 
Serce Pana Jezusa. Będzie również możliwość skorzystania  
z sakramentu Pokuty (3o min. przed każdą Mszą św.). Dzieci 
przychodzą na Msze św. o godz. 16:30. Tego dnia odwiedzimy 

Ogłoszenia parafialne 

          Por.O.Gabriel od Marii Magdaleny 

również naszych chorych z Komunią świętą. W Pierwszą Sobotę 
Miesiąca serdecznie zapraszamy na poranną Mszę św. o godz. 7:00  
i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętsze Maryi Panny. 
5. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Marianna Bukłacho - lat 94, z ul. Pułtuskiej 
Śp. Kazimierz Mendel - lat 92, z ul. Dąbrowskiego 
Śp. Janina Truś - lat 90, z ul. KartuskiejŚp. Leonarda Zimińska - lat 
106, z ul. Druskiej (Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 27 lutego  
o godz. 12:00) 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 



Dzisiejsze czytania:     Iz 49,14-15; Ps 62; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34  

„Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja. bo od Niego 
pochodzi moja nadzieja”  Ps 62 

 Izrael w okresie doświadczeń żalił się: „Pan mnie opuścił, Pan 
o mnie zapomniał” (Iz 49, 14). Lecz Bóg przez usta Proroka 
odpowiada: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, 
ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja 
nie zapomnę o tobie”. Jest niedorzecznością przypuszczać, że Bóg 
opuszcza stworzenie, które powołał z miłości do życia. Mimo to, 
zwłaszcza kiedy doświadczenia wzmagają się, ludzie bardzo łatwo 
wątpią o miłości Boga i Jego ojcowskiej obecności. Jezus, objawiając 
Boga — Ojca, wiele razy powracał do tego tematu. „Nie troszcie się 
zbytnio o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym 
się macie przyodziać” (Mt 6, 25). Człowiek ma pełno utrapień 
i zmartwień, ponieważ zbytnio liczy na własne siły, bardziej wierzy 
własnej inicjatywie niż Opatrzności, wierzy bardziej w środki ludzkie 
niż pomoc Boga. Pogrąża się w ten sposób w sprawy doczesne, 
poszukuje pieniędzy w taki sposób, że nie znajduje już więcej czasu 
ani serca, by zająć się Bogiem. Jezus zaczyna przemówienie 
o ufności w Opatrzność stwierdzając: „Nikt nie może dwom panom 
służyć” (Mt 6,24). Pieniądz jest najgorszym władcą, dręczy człowieka 
odbierając mu wolność służenia i kochania Boga i braci. Bóg 
natomiast, jedyny i najwyższy Pan, jest tak dobry, że kiedy człowiek 
oddaje się na Jego służbę i rzuca się z ufnością w Jego ramiona, 
uwalnia go od trosk życia, zapewniając o swojej opatrzności oraz 
czyniąc wspaniałomyślnym względem innych. „Jeśli ziele, które dziś 
jest, a jutro do pieca będzie rzucone. Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie tym bardziej was, malej wiary?” (Mt 6, 30).   
 W rzeczy samej, właśnie mała wiara czyni człowieka tak 
nieufnym wobec Boga, a tak bardzo zatroskanym o siebie. Jezus 
osądza takie postępowanie jako godne pogan: „O to wszystko 
poganie zabiegają” (Mt 6, 32). To tak, jak gdyby mówił: kto ma wiarę, 

Sobota, 04.03 

7.00  śp. Józefa Laskowska 

 
 
 
 

18.00 śp. Kazimierz-Stanisław Urbański 

18.00 śp. Kazimierz Ocicki oraz Adam, Krystyna, Dorian i zmarli z rodz. 

Boguszewskich 

 

 

Niedziela, 05.03  

8.00   śp. Zbigniew Witoń (2 rocz.) i rodzice: Petrusewicz i Witoń 

8.00   śp. Stefan Błaszczyk (9 rocz.) i rodzice z obojga stron 

9.30 śp. Józef Czwartos i rodzice z obojga stron oraz Irena i Roman 

Wichrowscy 

9.30 śp. Aniela, Ludwik, Mieczysław z rodz. Oleszkiewicz 

11.00   śp. Jan Markiewicz oraz jego rodzice i rodzeństwo 

12.30 Msza w intencji Żywego Różańca 

12.30 śp. Kazimierz, Stanisław i Stanisława Lutomscy oraz Michalina, 

Franciszek i Józefa Łagoccy 

18.00 śp. Jadwiga Stasiak 
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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                     
VIII Niedziela zwykła 26 II 2017 r. 


