nr 6/2016 (453) 05 II 2017 rok
V Niedziela zwykła: (Iz 58, 7-10; Ps 112; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16)

I

Wy jesteście….
Każdy człowiek ma jakieś prawa i obowiązki. Nawet uczniowie szkoły podstawowej wiedzą, że coś im się należy, ale również i to, że są do czegoś zobowiązani. Inną sprawą jest to,
który z uczniów zna regulamin szkolny, a tym samym zna swoje prawa i obowiązki.
Uczniowie Jezusa dowiedzieli się o swych obowiązkach od samego Mistrza, który wprost do
nich powiedział: „Wy jesteście solą… światłem”, ale równocześnie dodał, co mają czynić, aby
wypełnili swoje zadania.
„W słowach: <Wy jesteście solą ziemi>, wyraził to, że cała natura ludzka utraciła smak i jest
nadgniła wskutek grzechów. Dlatego wymaga od nich tych cnót, które są konieczne i pozyteczne w trosce o wspólny los. Cichy, skromnu, miłosierny i sprawiedliwy nie zamknie w sobie tych
cnót, ale będzie się starał o to, aby te zbawienne zdroje spływały także na innych dla ich pożytku” (św. Jan Chryzostom)
Na ile znamy Ewangelię, aby nią żyć i tym samym być solą i światłem dla świata? To nie
jest retoryczne pytanie, a odpowiedzieć każdy może sobie sam.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.75-76

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH LUTY 2017
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i
spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych
wspólnotach.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 7 lutego 2017 r. o godz. 1715.
Masz w swoim domu chorego?!
Dbasz z pewnością o to, aby chory był pod najlepszą opieką lekarzy, podajesz odpowiednie lekarstwa, opiekujesz się nim. A czy pamiętasz o jego potrzebach duchowych? Ksiądz może przyjść do chorego, aby spotkać się z nim , porozmawiać,
udzielić sakramentu pokuty i pojednania, namaszczenia chorych i Komunii św.
Więcej informacji na temat spotkań księdza z chorymi w ich domach możesz dowiedzieć się bezpośrednio u każdego księdza.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam
obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg:
«wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.
Drodzy Bracia i Siostry!
11 lutego 2017 roku będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy
Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony
po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej
uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do
dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te
odnawiają w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część jego misji,
która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na margines (por. Jan
Paweł II, Motu proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas modlitwy, liturgii
eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej
i teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny wkład
w tę posługę. (…)
Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet konsekrowanych zaangażowanych
w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i świeckich, które działają w tym obszarze;
a także dla rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli
zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów
szpitali i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości
Boga.
Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą
modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze
i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa
i odpowiedzialności, zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności,
za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wiernością i miłosierdziem.
Maryjo, nasza Matko, która w Chrystusie
przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy.
Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Watykan, 8 grudnia 2016, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Franciszek
Cały tekst Orędzia można znaleźć na stronie internetowej parafii: www.redemptor.elblag.pl
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 06 II – Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56
700
800
1800

Karmel godz. 730 - Dziękczynno – błagalna
w int. Rafała z okazji urodzin

1. dziękczynno – błagalna w dniu imienin Agaty
1. +Halina Szyszkowska; 2. + Henryk Petrusewicz, rodzice: Melania i Feliks, brat Ryszard

1. Int. zbiorowa za zmarłych; 2. + Józef Pokrątka (gr.2); 3. + rodzice: Heronima i Mieczysłąw
Łukaszewscy; 4. + Kazimierz i Marianna, krewni, znajomi
Karmel godz. 730 - + OCD
Wtorek 07 II – Rdz 1, 20 – 2,4a; Ps 8; 7, 1-13
700 1. + Teresa i Leon
800 1. + Józef Pokrątka (gr.3); 2. + Wiktoria, Adam, Wiesława, Włodzimierz, Mieczysław
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny; 2. + Henryk Muziński w 1 mies. po śm.
Karmel godz. 730 Środa 08 II – Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104; Mk 7, 24-30
00
1.
7
800 1. + Władysław Sałek
1800 1. O błog. Boże i zdrowie dla Stefani Krepel; 2. + Józef Pokrątka (gr.4); 3. + Irena Lewandowska
w 1 mies. po śm., Lucyna i Stanisław Michalscy; 4. + Stefan Grinke w 1 r. śm., zm. z rodz. Dąbrowskich i Grinków
Czwartek 09 II – Rdz 2, 18-25; Ps 128; Mk 7, 24-30
Karmel godz. 730 00
1.
7
800 1. + Marek Apanowicz; 2. + Jolanta Tumanowicz i zm. z rodziny
1700 1. W int. Wspólnoty Krwi Chrystusa i dzieła Misjonarzy Krwi Chrystusa
1800 1. + Halina, Stanisław, Janina, Mateusz, Krzysztof Ponichtera; 2. + Anna Kunach; 3. + Józef Pokrątka (gr.5)
Karmel godz. 730 –Dziekczynno – błagalna w
Piątek 10 II – Rdz 3, 1-8; Ps 32; Mk 7, 31-37
95 rocz. urodzin Julii Bujko

1. + Waldemar Matwiejczuk, rodzice, teściowie
1. + Krystyna Sonewend (int. od uczestników pogrzebu)
1. + Józef Pokrątka (gr.6); 2. + Maria, Jan, Alicja; 3. Irena i Józef Stupeccy, Sabina, Zygmunt,
Jarosław Karczewscy, zm. z rodz. Stupeckich, Kuźmińskich; 4. + Jan Lech Wiśniewski, rodzice
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Sobota 11 II – Rdz 3, 9-24; Ps 90; Mk 8, 1-10
700 1. + Andrzej Kociński, Jadwiga Stefaniak, Józef Stefaniak
800 1. + Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik
1100 1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Zgromadzenia Redemptorystów; 2. + Jadwiga Bałachowska w 1 mies. po śm.; 3. + Barbara i Władysław Gwóźdź, zm. z rodziny
1800 1. + Józef Pokrątka (gr.7); 2. + Józef Stępień, Dorota; 3. Józef Markowski (int. od uczestników pogrzebu)
Karmel godz. 730 - W int. Parafii
Niedziela 12 II – Syr 15, 15-20; Ps 119; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
700
800
1800

1. + Maria Łucka-Ott, z rodz. Andrzejewskich, Glegołów, Piaseckich
1. + Józef Pokrątka (gr.8); 2. + Kazimierz i Stanisława, Henryk, zm. z rodz. Puncewicz
1. + Edward Gładysz, zm. z rodz.; 2.+ Jadwiga Wojciechowska; 3. Edward Majewski, Krystyna,
rodzice
1130 1. + Mieczysław Małolepszy; 2. + Jadwiga, Tadeusz, Stefan, Tadeusz; 3. + Stanisława, Helena
Mickiewicz
1300 1. Dziękczynno – błagalna dla Dyrekcji i Pracowników Oddziału ZUS w Elblągu; Dziękczynno –
błagalna w 26 rocz. sakramentu małżeństwa Anny i Roberta Strzeleckich
1630 1. + Antoni, Stefania Bożejowicz, Adela, Roman Kucharscy, zm. z rodziny
1830 1.
Intencje mszy św. Można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.
700
830
1000

Uwaga! Uwaga! Uwaga! KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH
Rozpoczęcie w niedzielę 19 lutego o godz. 9:30 (kaplica Miłosierdzia Bożego).
Kolejne spotkania od 20 do 23 lutego 2017 r. o godz. 19:30 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych rozpocznie się 21 maja 2017 r.)
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Ogłoszenia: V Niedziela zwykła – 05 II 2017 r.
1. Niedziela, 05 lutego: (Piąta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców, którzy pragną ochrzcić swoje dzieci
2. W poniedziałek, 06 lutego: (Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy)
- Msza św. o godz. 7:00, 8:00, 18:00
- godz. 17:30 – nabożeństwo za zmarłych; godz. 18:00 - Msza św.
- o godz. 17:30 spotkanie dla Rodziców młodzieży przygotowujących się do sakramentu bierzmowania ROK II. Obecność obowiązkowa!
3. We wtorek, 07 lutego: (Dzień powszedni)
- o godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych.
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
Dzień imienin O. Ryszarda Hajduka CSsR, do wspólnej modlitwy ze Solenizantem zapraszamy
na Mszę św. o godz. 18:00.
4. W środę, 08 lutego: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – nabożeństwo ku czci Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 09 lutego: (Dzień powszedni)

- godz. 16:00 nabożeństwo i Msza św. Wspólnoty Krwi Chrystusa (kaplica Mił. Bożego).
6. W piątek 10 lutego: (Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 21:00.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 – Droga Krzyżówa w intencji Ojczyzny.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia Kompleta.
7. W sobotę 11 lutego: (Wspomnienie NMP z Lourdes. Światowy Dzień Chorego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo maryjne.
Na Mszę św. o godz. 11:00 zapraszamy wszystkie wdowy i wszystkich wdowców, a także osoby
starsze i schorowane. Na Mszy św. udzielimy sakramentu namaszczenia chorych.
8. W niedzielę 12 lutego: (Szósta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 15:30 – II Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dziękujemy wszystkim Rodzinom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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