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Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja
charytatywna organizowana przez Caritas
Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Jej celem jest zwrócenie uwagi na
kondycję i potrzeby osób chorych i starszych
oraz konkretna pomoc na ich rzecz. (…)
- W świecie, w którym tak wiele jest egoizmu
i nastawienia na szybki zysk, osoby starsze
i chore często są pomijane i niezauważane.
Odmawiając sobie czegoś drobnego w czasie
Wielkiego Postu pomyślmy o tych, którzy
często są samotni i potrzebują pomocy – powiedział ksiądz Marian Subocz dyrektor Caritas
Polska.
Bardzo ważny jest ekumeniczny wymiar akcji.
Od kilku lat uczestniczą w niej organizacje
charytatywne kościołów Ewangelickiego
i Prawosławnego. Skarbonki oznaczone symbolami organizacji charytatywnych Eleos
i Diakoni trafią do parafii ewangelickich
i prawosławnych w Polsce Polska. (…)
http://episkopat.pl/aktualnosci/7102.1,Jalmuzna_Wielkopostna.
html

SKARBONKA MIŁOSIERDZIA
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2016
Zrezygnuj w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności
i złóż ofiarę do skarbonki.
Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego,
która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też
o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i
kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc
tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Chodzi o rezygnację z konkretnych przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz
potrzebujących pomocy. Caritas przygotowała specjalne
skarbonki, do których można wrzucać ofiary podczas
całego okresu Wielkiego Postu.
Na stolikach przy wyjściu z kościoła wyłożone będą specjalne skarbonki na osobistą wielkopostną jałmużnę. Po 40
dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do
parafii.
Co to jest jałmużna?
Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących", uczynek miłosierny. Pismo św. wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Jest ona czymś innym niż
zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość – miłość Boga i miłość bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 41). Związek jałmużny z
miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego,
który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2).
Owoce akcji Jałmużna Wielkopostna
Owoce duchowe:
Skarbonki wzięte do domów przypominają o potrzebie
praktykowania jałmużny, jako elementu życia chrześcijańskiego. Ma to duże znaczenie dla rozwoju duchowego we
współczesnym, bardzo komercyjnym społeczeństwie.
Owoce materialne:
Ofiary składane do skarbonek będą przeznaczone na
pomoc dla osób starszych.

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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Objawienia fatimskie - Pierwsze soboty miesiąca (cz. 3)
Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi – nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
Istota nabożeństwa pierwszych sobót (cz.3)
Istotą tego nabożeństwo jest zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za grzechy, jakich dopuszczają się ludzie,
także niewierzący, przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a w konsekwencji przeciw Bogu. Grzech bowiem
– jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego – jest brakiem prawdziwej miłości Boga i bliźniego, jest obrazą
Boga, buntem przeciw Niemu, wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu, rani naturę
człowieka, godzi w ludzką solidarność, wreszcie skazuje człowieka na wieczne potępienie (zob. KKK 1849 i
1850). Zalecając nabożeństwo pierwszych sobót, Matka Boża pragnie nas zaangażować w dzieło pokuty i
nawrócenia, czyli misję ratowania zagrożonego wieloma niebezpieczeństwami świata, aby wyprosić dla niego
miłosierdzie Boga, przed którym Ona jako nasza Matka nieustannie wstawia się za nami. Od zadośćuczynienia za popełnione zło i zwrócenia serc do Boga zależy pokój na świecie, jego przetrwanie i odkupienie według
zamysłu Bożego. W walce z mocami ciemności o królestwo Boże istotną rolę Opatrzność Boża powierzyła
Maryi, zwycięskiej Niewieście z Księgi Apokalipsy. Odpowiadając na Jej wezwanie, stajemy się nowym
pokoleniem, włączonym w walkę, ale i w zwycięstwo, o którym wielokrotnie pisała Siostra Łucja: „Pan powiedział: «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» (Rdz 3, 15). To nowe pokolenie, które się narodzi z tej
niewiasty zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc mu głowę.
Maryja jest Matką tego nowego pokolenia. (…) Serce Maryi jest w pewien sposób sercem tego nowego pokolenia, którego pierwszym owocem jest Chrystus, Słowo Boże”.
Oddanie Maryi w nabożeństwie pierwszych sobót przemienia całkowicie i dogłębnie, jednocząc nas poprzez
Jej Serce z Bogiem. „Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – wyjaśniała Siostra Łucja – powinno się
rozpowszechnić i zakorzenić w świecie przez prawdziwe poświęcenie nawrócenia i oddania, podobnie jak
przez konsekrację chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa, zaczerpnięte w swym życiowym
bytowaniu z Serca Maryi. W tej właśnie formie Niepokalane Serce Maryi winno być dla nas ucieczką i drogą
wiodącą do Boga”.
Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita bezinteresowność, czyli wyłączne pragnienie wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi – nie powinno się odprawiać go w żadnych innych intencjach (choćby najpobożniejszych), jak tylko w celu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.
„Muszę wyznać – pisała Siostra Łucja – że nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, niż kiedy przychodzi pierwsza
sobota. Czy nie jest prawdą, że największym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi i kochać
Ich, Ich wyłącznie, bezwarunkowo?”.
Matka Boża zezwoliła też na pewne ułatwienie: „Jeśli kapłani ze słusznej przyczyny uznają za stosowne
udzielić duszom takiego zezwolenia, warunki nabożeństwa pierwszych sobót mogą być również spełnione w
niedzielę, która następuje po pierwszej sobocie”. ks. Andrzej Adamski
http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=13

Propozycja Pielgrzymek 2016
Toruń – poświęcenie kościoła Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji - 18 maja 2016
Częstochowa – Lipiec 2016
I wersja Częstochowa XXV pielgrzymka RRM (9-10 lipca 2016 (koszt 145 zł)
II wersja Częstochowa, Kraków, Tuchów, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice 9- 14 lipiec
2016 (koszt orientacyjny 500 zł – 550 zł)
Płock – Licheń – Kalisz – Toruń – 31 sierpnia do 3 wrzesień 2016 (koszt orientacyjny 200 zł)
Medjugorje – Chorwacja, Czarnogóra, Albania sierpień 2016 (10 dni – koszt orientacyjny 1700 –
1800 zł + 90 Euro + bilety wstępu 50 Euro)
Więcej informacji na temat pielgrzymek i zapisy w Biurze Radia Maryja przy parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Elblągu, ul. Robotnicza 69
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7:00
8:00

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 15.02
Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15; Mt 25, 31-46
1. + Aleksander Szewczyk; 2. + Marcin Czerpiński, Mirosław Nahorski
1. + Jan Kaprowski, Monika i Józef Kędzierscy, Cecylia i Franciszek Wojtaś

18:00

1. W int. Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji TRWAM; 2. + Stefania Czarnecka; 3.+Jolanta Waszkiewicz

Karmel

1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr. 1)
Wtorek
16.02
Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Mt 6, 7-15
1. O rozwiązanie problemów i potrzebne łaski dla Pawła Szepietowskiego
1. O łaskę uzdrowienia wzroku dla Teresy oraz uwolnienie od zła Agnieszki.
1. W intencji podziękowań i próśb złożonych na Nowennę Nieustanną. Intencja zbiorowa.
1. Dziękczynno – błagalna w intencji Wandy
Środa
17.02
Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18; Łk 11, 29-32
1. + Józef Kruszczyk
1. O błog. Boże dla Wojciecha, Michała, Antoniego, Adama, Danuty, Grażyny; 2. +Bohdan Celler
1. + Mieczysław Ferenc, rodzice; 2. + Władysław Horszczaruk w 1 mies. po śm.
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr. 3)
Czwartek 18.02
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12
1. + Stanisława, Wiktoria, Kazimierz, Stanisław Żelazowscy, Aleksandra i Michał Zalewscy
1. + Wanda i Tadeusz Janowscy; 2. + Władysława Stefanowicz, Fabian Uścinowicz
1. Dziękczynno – błagalna w int. Anny; 2. + Tadeusz i Stanisław Jabłońscy
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr. 4)
Piątek
19.02
Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8; Mt 5, 20-26
1. + Leonarda Pytlarczyk
1. O zdrowie dla Piotra, Patryka i Izabeli oraz pomyślne załatwienie spraw rodzinnych
1. + Eugenia Lamkiewicz w 1 mies. po śm., Edwin; 2. + + Edward Germak; 3. + Genowefa i Antoni,
zm. z rodz. Dzięgielewskich
1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr. 5)
Sobota
20.02
Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48
1. + Ryszard Jędrzejewski
1. + Teresa Kowalczyk
1. W int. Dobroczyńców Parafii i Sanktuarium; 2. + Stanisław Piórkowski w 1 r. śm.; 3. + Michał Hawryłkiewicz
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7:00
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11:00
18:00
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7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
16:30
18:30
Karmel

1.

Jadwiga Kacprowska w 1 mies. po śm.; 2. + Stefan Jakubowski w 1 r. śm.

1. + Czesława i Bolesław Poduch (gr. 6)
Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26),; Flp 3, 17 – 4, 1; Łk 9, 28b-36
Niedziela 21.02
1. + Leokadia, Jan
1. + Leokadia, Czesław Gniazdowscy
1. W int. Ojczyzny, Elbląga, parafii, o dar wieczystej adoracji; 2. + Czesław Chmielewski, Irena, rodzice
1. + Czesława i Stefan Mazurkiewiczowie
1. W pewnej intencji Krzysztofa i Agnieszki
1. + rodzice, teściowie, zm. z rodz. Jurewiczów, Sawickich
1. + Jerzy i Krzysztof Poznańscy
1. W intencji Parafii

Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do czwartku
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730, w sobotę od godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem. Bóg zapłać!
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OGŁOSZENIA: I Niedziela Wielkiego Postu - 14.02.2016 r.

1. Niedziela 14 lutego: (Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 9:30 rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych
Godz. 15:30 II Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci
Godz. 17:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
2. Poniedziałek 15 lutego (Dzień powszedni)
Godz. 17:30 modlitwa różańcowa, a następnie Msza św. w intencji Ojczyzny, Kościoła
Powszechnego, Radia Maryja i Telewizji TRWAM.
3. Wtorek 16 lutego (Dzień powszedni)
Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna.
Prosimy o składanie próśb i podziękowań na Nowennę Nieustanną do skarbony pod chórem.
4. Środa 17 lutego (Dzień powszedni)
Godz. 8:30 i 17:30 – Droga Krzyżowa i nabożeństwo ku czci Świętego Michała Archanioła
5. Czwartek 18 lutego (Dzień powszedni)
Godz. 19:00 Msza św. i spotkanie osób modlących się o dobrego męża i dobrą żonę.
(kaplica Miłosierdzia Bożego).
6. Piątek 19 lutego (Dzień powszedni.)
Godz15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Droga Krzyżowa: dla dorosłych godz. 8:30 i 17:30;
dla dzieci godz. 16:30;
dla młodzieży godz. 19:00.
Dodatkowa spowiedź św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego od godz. 19:00 do 21:00.
O godz. 21:00 modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta.
7. Sobota 20 lutego (Dzień powszedni.)
Godz. 7:30 –
godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Godz. 11:00 – Msza św. wotywna o Matce Bożej Nieustającej Pomocy
i nabożeństwo maryjne
8.

Niedziela 21 lutego (Druga Niedziela Wielkiego Postu)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 15:30 III Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich
dzieci
Godz. 17:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Zbiórka do puszek na rzecz misji „Dzieciom Afryki”.

Dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnim czasie dbały o porządek w kościele.
Dziękuję za posprzątanie kościoła, wyniesienie choinek, rozebranie szopki. Dziękuję
również za przygotowanie dekoracji wielkopostnej w naszej świątyni. Bóg zapłać!
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii
życzymy Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
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