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III Niedziela zwykła: (So 2,3;3,12-13; Ps 146; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a)
Zrozumieć Błogosławieństwa
Uważam, że ten tekst o błogosławieństwach, który przed chwilą usłyszeliśmy, w pewien sposób jest
dla nas niezrozumiały, a nawet może nas oburzać. My oczywiście wiemy, że te słowa znajdują się w
Biblii, wiemy, że wypowiedział je Jezus Chrystus, lecz jest nam bardzo trudno je zrozumieć.
Co to znaczy i jak można nazywać szczęśliwymi tych, którzy cierpią, ubogich, tych którzy są głodni
i spragnieni sprawiedliwości czy też płaczących? Rzeczywiście jest to niemała trudność, gdyż zderza
się z naszą logiką, zderza się z tym, co widzimy. Ponieważ ci, których znamy, którzy są głodni i
spragnieni sprawiedliwości, nie wyglądają na zbyt szczęśliwych. I my zapewne nie chcielibyśmy być w
ich sytuacji, jak również nie chcemy być w sytuacji tych, którzy cierpią, lub tych, którzy płaczą, ani nie
widzimy wielu korzyści z bycia ubogim.
Może bardziej zrozumiałe jest dla nas to „szczęśliwi czystego serca” (Mt 5, 8) albo „szczęśliwi
czyniący pokój” (Mt 5, 9). To jest dla nas łatwiej przyjąć i zrozumieć, lecz pozostałe błogosławieństwa są
bardzo dziwne. Wydaje mi się, że jest tak dlatego, że Jezus nie był i nie jest profesorem filozofii czy kimś,
kto przynosi nam jakąś teorię polityczną lub socjalną.
Do tego, aby pojąć te słowa, może nie tyle służy nam rozum, nie tyle takie czy inne racje czy wywody
lub użycie wielu argumentów. To, co nam przede wszystkim służy, to jest patrzeć na samego Jezusa
Chrystusa, zobaczyć to, że On był pierwszym, który żył tymi błogosławieństwami.
Wszystkie te błogosławieństwa są błogosławieństwami z Jezusem Chrystusem. Bez Jezusa Chrystusa
są nieszczęściami. Z Jezusem Chrystusem – i tylko z Jezusem Chrystusem – stają się wielkim
błogosławieństwem. Dlatego, że Jezus – i tylko On – jest tym, który sprawia, że jesteśmy zdolni
zrozumieć to słowo.
Jeśli patrzymy na czasy, w których żył Jezus, społeczeństwo, w którym On się poruszał, natychmiast
zrozumiemy, że to, co usłyszeliśmy przed chwilą, jest czystą prawdą. Ponieważ ci, którzy byli bardzo
bogaci, i ci, którzy byli bardzo szczęśliwi, ci, którzy byli bardzo zdrowi i wierzyli, że wszystko mają
załatwione, rozwiązane, ci byli tymi, którzy nie zaakceptowali Chrystusa, dokładnie dlatego, że byli
zadowoleni, usatysfakcjonowani, ponieważ byli zbyt wygodni, zbyt ułożeni, zabezpieczeni (uważali, że
nic im nie brakuje, niczego nie potrzebują, nawet „ptasiego mleka”). Przysłowie: „Najlepsze jest wrogiem
dobrego” bardzo dobrze mówi, jak wielkim niebezpieczeństwem jest wygodnictwo. Kiedy jest nam
dobrze, wygodnie, nie chcemy tego pozostawić, naruszyć, nie chcemy, by nam burzono tę sytuację, ten
stan rzeczy.
Dlatego to Jezus ze swoim słowem z dzisiejszej Ewangelii, tak śmiałym, ze swoją fantastyczną
propozycją, ze swoją szaloną miłością staje się osobą bardzo niebezpieczną dla tego, kto jest bardzo
dobrze zabezpieczony życiowo pod każdym względem; natomiast staje się bohaterem, liderem, osobą
fantastyczną, cudowną, dla kogoś, kto ma różnorakie potrzeby, dla kogoś, kto zna ból, cierpienie, dla
kogoś, kto został pozbawiony swoich fundamentalnych praw.
Z głębi duszy rozumiemy przesłanie Jezusa, kiedy my sami uznajemy się za owych potrzebujących, kiedy
jesteśmy dotknięci cierpieniem, kiedy nasze życie i życie Jezusa wchodzi w ścisły dialog. (c.d. na str. 3)
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Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego
przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu
w dni powszednie od godz. 8:30 do 17:30.
Spowiedź św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego:
- od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 - 10:00 i 15:00 – 17:30
Spowiedź św. w kościele sanktuaryjnym:
- w dni powszednie od godz. 17:45 do 18:30
- w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
Zachęcamy do włączenia się w modlitwę za Ojczyznę, nasze miasto Elbląg i parafie
elbląskie, która trwa w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Miłosierdzia Bożego. Więcej informacji można uzyskać u O. Piotra Wiśniewskiego,
Proboszcza Parafii MB Królowej Polski w Elblągu.

III Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji
na temat Walki z handlem Ludźmi - To są DZIECI, nie niewolnicy!
W związku ze zbliżającym się III Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat
Walki z Handlem Ludźmi, obchodzonym w Kościele 8 lutego, pragniemy odpowiedzieć na
wezwanie papieża Franciszka, który mówi: Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by być
rzecznikiem naszych zniewolonych braci i sióstr, upokorzonych w swej godności.
W tym duchu w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu wzorując się na Sieci
Bakhita proponujemy: NOCNE CZUWANIE: „Zamień noc w MOC Miłosierdzia” z 3 na 4
lutego 2017 r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 21.00.
Tym nocnym czuwaniem przede wszystkim pragniemy poprzedzić celebrowanie Dnia Modlitwy i
Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi.
Niestety, wśród współczesnych niewolników są również dzieci, które zamiast być chronione i
doświadczać miłości oraz wsparcia, są okradane ze swego dzieciństwa i muszą przechodzić
dramaty, które mają swoje konsekwencje w całym ich dalszym życiu. Niechaj wyrazem naszego
zaangażowania i troski o ich los będzie nasza modlitwa.
Program nocnego czuwania obejmuje następujące punkty:
Piątek 3 luty 2017:
godzina 21.00 – Różaniec
Godzina 22.00 – Droga Krzyżowa wraz z Godziną Głosu Ofiar handlu ludźmi
Godz. 23.00 – Modlitwa uwielbienia
Sobota 4 luty 2017:
Godz. 00.00 – Eucharystia
Godz. 00.50 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
Od godz. 1.15 do godz. 6.00 nocne czuwanie (różaniec, litanie, modlitwy za zmarłych…)
Więcej na temat Walki z Handlem ludźmi możesz zapoznać się na stronie internetowej Sieci
Bakhita: www.siecbakhita.com
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 30 I – Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20
700
800
1800

Karmel godz. 730 -

1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 29)
1. +Jadwiga Ciunajtis w 1 m. po śm.; 2. +Jan Koprowski, Monika i Józef Kędzierscy, Cecylia i Franciszek
Wojtaś
1. W int. Osób adorujących Najświętszy Sakrament w kaplicy Miłosierdzia Bożego

Karmel godz. 7 Wtorek 31 I – Hbr 12, 1-4; Ps 22; Mk 5, 21-43
700 1. + Janina i Benedykt Raszkowscy (gr. 30);
800 1. + Anna Ordziejewska; 2. + Jerzy Żychla w 1 mies. po śm.
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny;
Karmel godz. 730 - + Zofia, Ryszard, Bożena Kleniewscy
Środa 01 II – Hbr 12, 4-7. 11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6
700 1. O błog. Boże dla Marii Kopacz; 2. + Zbigniew Modrzyński
800 1. O błog. Boże dla Andrzeja, Justyna i Franka
1800 1. + Krystyna, Julia, Józef Bednarz
Czwartek 02 II – Ml 3, 1-4; Ps 24; Łk 2, 22-40
Karmel godz. 730 - Int. OCD
00
1. + Katarzyna i Izydor Wąsowscy
7
1100 1. Dziękczynno – błagalna z prośba o łaski Boże w nowym roku
1630 1. Dziękczynno – błagalna w 90 r. urodzin Marianny Wilgatek
1800 1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. Dziękczynno-błagalna w 25 rocz. ślubów zakonnych O.
Zbigniewa Bruziego; 3. + Czesława Liczbarowicz
Karmel godz. 730 –
Piątek 03 II – Hbr 13, 1-8; Ps 27; Mk 6, 14-29
00
1. + Jadwiga Bałachowska (int. od uczestników pogrzebu)
7
800 1. + Janina i Władysław Mańkowscy
1630 1. + Teresa, Natalia, Edward, Antoni
1800 1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości
2400 1. W int. uczestników nocnego czuwania
Karmel godz. 730 - Wynagradzająca NSPJ i
Sobota 04 II – Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23; Mk 6, 30-34
30

NSM za grzechy ludzkości

1. + Zbigniew Sobierański, zm. z rodziny Ponków
1. + Zdzisław Woźniewski w 1 mies. po śm; 2. + Jerzy Kowalewski w 1 mies. po śm.
1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji; 2. + Franciszka, Jan, Sylwester, Adela i Wacław Socha,
Jan i Czesław Tyszka
1800 1. + Julia Wesoła, mąż, dzieci
Karmel godz. 730 - int. OCD
Niedziela 05 II – Iz 58, 7-10; Ps 112; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
00

7
800
1100

700 1. + Amanda i Walerian Hinc
830 1. + Józef Pokrątka (gr.1); 2. Rodzice: Bazyli i Katarzyna Buńko, Maria Arian, Piotr Bilewicz
1000 1. + Tomasz Mazurek, Krystyna Sarnowska, Jan, Marianna, rodzice, teściowie
1130 1. + + Henryk, Barbara, Arkadiusz, rodzice, teściowie
1300 1. Chrzty
1630 1. + Stanisław, Ryszard, zm. z rodzin Wilgatków i Łaszczaków
1830 1. O powrót do zdrowia dla Joanny Ostałowskiej
Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030.

we

wtorek,

w

środę

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!

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: IV Niedziela zwykła – 29 I 2017 r.
1. Niedziela, 29 stycznia: (Czwarta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy w niedziele: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: godz. 7:00, 8:00,18:00, w sobotę dodatkowo o godz. 11:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie od 7:00 do 10:00 i od 17:45 do 18:30.
2. W poniedziałek, 30 stycznia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – różaniec i Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja i Telewizji TRWAM
3. We wtorek, 31 stycznia: (Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 01 lutego: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 02 lutego: (Święto Ofiarowania Pańskiego. Pierwszy czwartek miesiąca)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 11:00, 16:30, 18:00.
- o godz. 17:30 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
- o godz. 21:00 Godzina Święta (kaplica Miłosierdzia Bożego).
6. W piątek 03 lutego: (Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Pierwszy piątek miesiąca)
Po każdej Mszy św. udzielamy błogosławieństwa ku czci św. Błażeja
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 20:45.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 7:30 i 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia.
- godz. 21:00 rozpoczęcie nocnego czuwania ze Mszą św. o północy.
7. W sobotę 04 lutego: (Dzień powszedni. Pierwsza sobota miesiąca)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- godz. 11:00 – Msza św. wotywna o MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo pierwszo sobotnie
z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

8. W niedzielę 05 lutego: (V Niedziela zwykła)
- Po każdej Mszy św. błogosławieństwo chleba ku czci św. Agaty
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.
9. Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy
błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
(c.d. ze str.1) Jeśli popatrzymy na bieg toczących się wydarzeń, stwierdzimy, że Chrystus przychodzi do życia
poprzez jedną z tych rzeczywistości, o których mówią błogosławieństwa: poprzez ubóstwo, ogołocenie, chorobę,
płacz, prześladowanie. Wtedy, gdy odczuwamy to całkowite opuszczenie, wówczas przesłanie Jezusa nabiera
piękna, siły, mocy, światła; to wtedy możemy doświadczyć błogosławieństwa.
To słowo Pana, błogosławieństwa, winno znaleźć się w naszym życiu. Ono jest dane, aby nas kiedyś odnaleźć.
Ponieważ dzień, w którym nas nawiedzi nieszczęście, płacz, dzień, w którym będą stawać się rzeczywistością te
wszystkie nieszczęścia, katastrofy, będziemy mieli dwie opcje: napełnić się rozpaczą, gniewem, przemocą i
pogorszyć stan rzeczy lub otworzyć drzwi naszego życia Chrystusowi i odkryć, że niespodziewanie w godzinie
strasznej nocy pojawia się światło nadziei. (…)
O. Adam Kośla, CSsR, Wychowawca i wykładowca w WSD Redemptorystów w Tuchowie
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8562/iv-niedziela-zwykla.html

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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Do użytku wewnętrznego

