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Lekcja 1 TEMAT: Człowiek pragnie Boga. 
Wśród wielu wyrażeń, jakimi określa się człowieka, mówi się 

także, że człowiek jest z natury religijny, „otwarty na Boga”, „homo 

religiosus”. Wielu jednak pyta: dlaczego, skoro człowiek jest z natury 

religijny, tylu ludzi zaprzecza istnieniu Boga i określa się jako niewierzący? 

Albo więc określenie człowieka jako „homo religiosus” jest nieprawdziwe, albo… nie można 

niewierzących zaliczyć do ludzi. Żeby rozwiązać ten dylemat, warto posłużyć się pewnym 

obrazem. Wyobraźmy sobie nie znającego cywilizacji technicznej człowieka, który znalazł 

płytę kompaktową z utworami Chopina. Może się nią zachwycić, używać jako lusterka, 

powiesić sobie nad legowiskiem, traktować jak największy skarb, ale nie odkryje tego, co 

stanowi istotę owej płyty: nie będzie się nawet domyślał, ile pięknej muzyki ona zawiera! 

Żadna analogia nie jest oczywiście doskonała, ale ten obraz pozwala nam zrozumieć, że może 

istnieć sytuacja, w której jakaś cecha jest istotna, ale ktoś może jej zupełnie nie dostrzegać!  

Podobnie prawda o otwartości człowieka na Boga jest współcześnie podawana w 

wątpliwość. Dzieje się tak z różnych przyczyn. To niedostrzeganie lub wręcz odrzucenie 

otwartości na Boga i łączności z Nim może być skutkiem ludzkiego buntu przeciw obecności 

zła w świecie – ludzie tłumaczą wtedy, że nie może istnieć dobry Bóg, skoro na świecie jest 

tyle zła i nieszczęścia; może być też spowodowane niewiedzą lub obojętnością religijną – tacy 

ludzie, całkowicie pochłonięci czym innym, nawet nie zastanawiają się nad tym, czy Bóg 

istnieje. Tęsknotę ludzkiego serca za Bogiem mogą przesłonić troski doczesne i bogactwa – 

przecież nawet niewielka rzecz, trzymana wystarczająco blisko oka, jest w stanie przesłonić 

człowiekowi cały świat. Ludzie mogą odrzucać Boga z powodu złego przykładu tych, którzy 

mówią, że w Niego wierzą, ale postępują zupełnie inaczej, lub z powodu prądów umysłowych 

wrogich życiu religijnemu. Powodem odrzucenia Boga może być znana już od opisu grzechu 

pierworodnego skłonność grzesznego człowieka do ukrywania się ze strachu przed Bogiem –  

tak jak zrobił to pierwszy człowiek, chowając się po grzechu przed swoim Stwórcą (Rdz 3,8-

10). W końcu człowiek mając fałszywy obraz Boga może także obawiać się, że Bóg zbyt wiele 

od niego zażąda, dlatego ucieka przed Jego wezwaniem, podobnie jak czynił to prorok Jonasz 

(Jon 1,3). Wszystko to jednak nie oznacza, że człowiek nie jest z natury swojej otwarty na 

Boga, a jedynie to, że człowiek potrafi ową naturalną otwartość zagubić, czego współcześnie 

coraz częściej jesteśmy świadkami. 

Znany historyk religii Mircea Eliade na podstawie wykopalisk i odkryć 

archeologicznych ustalił, że człowiek już w zamierzchłej prehistorii posiadał wierzenia 

religijne, związane najczęściej z ceremoniałami grzebalnymi. Jako fakt stwierdził więc 

powszechność wiary w rzeczywistość ponadnaturalną w całej historii i przestrzeni 

zamieszkiwanej przez człowieka. Nawet wszelkie dążenia i próby wykorzenienia wiary i 
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religii, jakie miały miejsce zwłaszcza w XX wieku, dowodzą tego, że człowiek jest z natury 

otwarty na Boga: mimo ogromnych nacisków i podejmowanych starań, aby ludzie przestali 

wierzyć, nie można mówić o zaniku religijności. Faktem jest, iż wielu ludzi odeszło od 

chrześcijaństwa, ale wiarę chrześcijańską zastąpiły u nich wszelkiego rodzaju „świeckie 

obrzędy” i „świecki kult” lub prymitywne formy religijności związane z przesądami, 

horoskopami i magią, które pokazują, że głód Boga da o sobie znać nawet wtedy, gdy wprost 

zwalcza się wiarę w Niego.  

Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” zapisał: „stworzyłeś nas skierowanych ku 

Sobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie, Boże, nie spocznie”. Katechizm Kościoła 

Katolickiego stwierdza: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został 

on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i 

tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27).  

~~~OGŁOSZENIA PARAFIALNE~~~

1. We wtorek 18 stycznia rozpoczyna 
się Tydzien  Modlitw    o Jednos c  
Chrzes cijan (18 – 25 stycznia 2022 
roku). 
 
2. W niedzielę 23 stycznia 2022 r. o 
godz. 18.00 w Katedrze Ś w. Mikołaja 
zostanie odprawiona Msza s w. z 
udziałem gos ci ekumenicznych. 
17 stycznia – poniedziałek – godz. 
18.00 - Dzien  Judaizmu. 
26 stycznia – s roda – godz. 18.00 – 
Dzien  Islamu. 
 
3. Prosimy o zapisy na kolędę . Moz na 
zapisywac  się w kancelarii i zakrystii, 
a takz e online poprzez stronę 
parafialną do 31 stycznia 2022 roku. 
Czytelnie wypisane kartki moz na 
składac  takz e na tacę. 
Kolęda będzie odbywac  się zgodnie z 
harmonogramem dostępnym na 
stronie internetowej parafii. 
Zapraszamy ro wniez  na Msze s w. - 
kolędowe z błogosławien stwem dla 
rodzin. Więcej informacji  na stronie 
internetowej parafii. 
 
4. W piątek obchodzimy Dzien  Babci, 
w sobotę Dzien  Dziadka. 

Pamiętajmy o tych bliskich i 
kochających nas osobach. 
 
5. W przyszłą niedzielę ofiary 
składane na tacę są przeznaczone na 
utrzymanie naszego Śeminarium 
Duchownego. 
 
6. W niedzielę 16 stycznia młodziez  i 
dzieci z naszej parafii będą zbierały 
ofiary do puszek na organizacje 
zimowiska w go rach w czasie ferii. Za 
kaz dą pomoc składamy Bo g zapłac . 
 
7. Zachęcamy do Nabycia Gos cia 
Niedzielnego  z dodatkiem Gos c  
Elbląski. Jest ro wniez  do nabycia Mały 
Gos c  Niedzielny dla dzieci. 
 
8. W minionym tygodniu odeszli do 
wiecznos ci: 
 † Bogdan Wojciech Wichrowski – l. 
92 z ul. Kro lewieckiej, 
 † Janina Piechowska – l. 87 z ul. 
Orlej, 
† Ewa Pallach – l. 79 z ul. Teatralnej, 
† Ireneusz Wysocki – l. 75 z ul. 
Fabrycznej, 
† Barbara Józefa Szopińska –  
l. 72 z ul. Zagonowej. 



 
Poniedziałek 17.01.2022  Mk 2,18-22 

07:00 Śp. Aleksander Midura – 50 
07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
08:30 Śp. Eugeniusz Kozłowski – 30 dzień po śmierci 
18:00 Dzień Judaizmu 

18:00 Śp. Zofia Piekarska – 1 rocz. śm.; Beata Krajewska – 3 rocz. śm. 

18:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 17 gr 

18:00 Śp. Stanisław Mawduk – int. od rodziny Plewów z U.S.A. 
Wtorek 18.01.2022    Mt 2,23-28     

07:00 Śp. Zbigniew Gąsowski – 2 rocz. śm; Zofia, Janusz, Stefan, Katarzyna i rodzice z 

obojga stron – o łaskę zycia wiecznego 
07:00 Rez. 
08:30 Śp. Aleksander Midura – 18 gr 
08:30 Rez. 

18:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 18 gr 

18:00 Śp. Henryk Makowski – we wspomnienie imienin 
Środa 19.01.2022  Mk 3,1-6   

07:00 Śp. Aleksander Midura – 19 gr 
07:00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla 

Henryki(k) w dniu imienin i urodzin  
08:30  

18:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 19 gr 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 
  Czwartek 20.01.2022  Mk 3,7- 12 

07:00 Śp. Aleksander Midura – 20 gr 
07:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 9 m-c po śmierci 
08:30 O szczęśliwą podróż, mądre wybory i Bożą opiekę dla Zuzanny 

18:00 Śp. Janina Wyżykowska – 14 rocz. śm., Rościsława(k) Powalska – 47 rocz. śm. 
18:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 20 gr 

18:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

Sebastiana i mamy Anny 

20:00 Adoracja w milczeniu do 21:00 

Piątek 21.01.2022 Mk 3,13-19 
07:00 Śp. Aleksander Midura – 21 gr 
07:00 O zdrowie dla Hani i jej męża Arka 
08:30 Śp. Regina Szulc – 30 dzień po śmierci 
08:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Marka – in. Od żony z 

rodziną 
18:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 21 gr 

18:00 Śp. Andrzej Kowalski – 15 rocz. śm. 

Sobota 22.01.2022  Mk 3, 20-21 
07:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 22 gr 
07:00 Śp. Aleksander Midura – 22 gr 



08:30 Śp. Stanisław Marszałkowski – 4 rocz. śm. i Genowefa Marszałkowska – 3 rocz. 

śm.  
08:30 Śp. Zdzisław, Stanisława(k) i Antoni Cichoń; Czesława(k) Mikulska-Łoś; Edward 

Szejnrad; Henryk, Zbigniew Mikulscy; Anna Niesiobędzka; Joanna i Barbara 

Mikulskie i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące   

18:00 Intencja własna 

18:00 Msza kolędowa 

18:00 Śp. Leokadia Błaszczyk – 25 rocz. śm., Jan Błaszczyk, Marek i Zofia Błaszczyk, 

Andrzej i Elżbieta Błaszczyk; Małgorzata i Stanisław Waszak; Edmund 

Małyszko; zmarli z rodzin: Błaszczyków i Małyszko   

18:00 Śp. Henryk Taraszkiewicz – 13 rocz. śm., Hanna Głowacka oraz zmarli z rodziny 

Taraszkiewicz i Grygiel 
Niedziela 23.01.2022  Łk 1,1-4; 4,14-21 

07:00 Śp. Stanisław Andrzejczyk – 23 gr 
08:30 Śp. Halina Gliniecka – 3 miesiąc po śmierci 
08:30 O otwartość serc na działanie Ducha Świętego i życie zgodne z powołaniem dla 

Dziewic Konsekrowanych naszej Diecezji i kobiet przygotowujących się do życia 

w tym stanie 
10:00 Śp. Wacław i Wanda Malera i zmarli z rodzin z obojga stron 

10:00 Śp. Maria, Józefa(k) i Piotr Pogorzelscy – o życie wieczne 
10:00 Śp. Aleksander Midura – 23 gr 

11:30 Śp. dziadkowie: Helena i Piotr Bargielscy; Janina i Stanisław Gąsowscy; 

Zygmunt Sprawka – o życie wieczne 
11:30 Śp. Kutr – 17 rocz. śm. – intencja od żony oraz zmarli z rodzice z obojga stron 
13:00 Msza Św. chrzcielna 
18:00 Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 
18:00 Śp. rodzice: Halina i Czesław Suchomscy oraz dziadkowie z rodziny Kusyk: 

Bolesław i Leokadia 

 
 
 

 
 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Elblągu 
Adres: ul. Mostowa 18, 82-300 Elbląg • tel: 55 232 72 44 

e-mail: katedra@elblag.opoka.org.pl • strona: www.katedra.elblag.pl 
nr konta parafialnego:  PKO S.A. Elbląg, 46 1020 1752 0000 0502 0058 3120 

 

 

  Msze Święte Kancelaria Spowiedź 

  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00      

 

intencje mszalne można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
duszpasterze: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 


