
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kancelaria parafialna czynna: środy i piątki od 15.30 do 17.00; 

czwartki od 7.30 do 9.00 
Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: (55) 235 32 73 

Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 
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            NR 70; NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO; 31 MARCA 2013 
 

 

 
Ujrzał i uwierzył 
Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Faktem 

wobec którego można przyjąć bardzo różne 

postawy. Można przede wszystkim udawać, że 

nigdy nie miał 

miejsca. Ludzie są 

dobrzy w udawa-

niu, że pewne 

fakty nie miały 

miejsca. Myślą, 

że jak będą 

wobec niektórych 

wydarzeń okazy-

wać obojętność, 

że nie będą o 

nich mówić i my-

śleć, to te fakty przestaną istnieć. Całkiem sporo ludzi na świecie myśli, że 

historia jest zbiorem faktów dla nich wygodnych i że mogą ją dowolnie 

kształtować. Tak postąpili owi faryzeusze, którzy rzymskim strażnikom grobu 

Chrystusa dali pieniądze i kazali rozpowiadać, że ktoś wykradł ciało Jezusa. I w 

pewnym sensie odnieśli sukces. Bo nie brak i dziś, dwa tysiące lat później ludzi, 

którzy nie przyjmują faktu zmartwychwstania do wiadomości. Można też na 

zmartwychwstanie zareagować tak, jak to zrobiła w pierwszej chwili Maria 

Magdalena. Odkryć, że coś się stało, ale zamiast stwierdzić, co naprawdę 

zaszło, od razu zinterpretować po swojemu i biegając wokół budzić niepokój 

 

Kalendarz liturgiczny: 

1 IV Poniedziałek w Okta-

wie Wielkanocy 

Cytat tygodnia: 
 

„Radujmy się przeto w 
dniu takowym, który i 
żywym przyświeca, i 
zmarłych ożywia.” 
 

Św. Maksym 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 31 marca 2013 
600  ++ Tadeusz, Władysław, Józef Stasiak 
930   Dziękczynna z okazji 22 r. ślubu Barbary i Sławomira   
930 ++ Stefania i  Eugeniusz Nicewicz 
1100  w 10 r. ur. Alicji o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski  
1230 + Maria Jasiukajtis 2 r. śm., Waldemar 11 r. śm. 
1800 O łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków    

Poniedziałek, 01 kwietnia 2013 
800  + Franciszek Radziszewski i rodzice Józefa (k) i Władysław 
930  + Józef Falkowski w 5 r. śm. i rodziców z obojga stron 
1100 20 r. ślubu Jacek i Renata, dziękczynna z prośbą o bł. Boże  
1230 + 7 r. śm. Władysław Radawiec 
1800 + Władysław Dudar (greg. 1) 
 

Wtorek,  02 kwietnia 2013 
700 + Irena Skibińska  
1800 + Władysław Dudar (greg. 2) 
 

Środa, 03 kwietnia 2013 
700    + Władysław Dudar (greg. 3) 
1800 + 33 r. Hieronim Jasiński, zmarli z rodz. Jasińskich i Dąbrowskich  
 

Czwartek, 04 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 4) 
1800 + 1 r. śm. Halina Kościelska 
 

Piątek, 05 kwietnia 2013 
700 + Jadwiga Stasiak 
1630 + Katarzyna Wołoszyk, Bazyli Makar, Tomasz Makar 
1800 + Władysław Dudar (greg. 5) 
 

Sobota, 05 kwietnia  2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 6) 
1800  
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różnych ludzi. Maria Magdalena zareagowała tak bardzo po ludzku, 

przyziemnie, bez odniesienia do wiary. Nie ma ciała Jezusa? To znaczy, że ktoś 

je zabrał, przeniósł, schował. Na szczęście dla niej, Maria Magdalena nie 

zatrzymała się na tym poziomie. Można też wobec zmartwychwstania postąpić 

tak, jak ów drugi uczeń, który razem z Piotrem biegł do grobu. Można się 

zaciekawić i biec, aby się czegoś dowiedzieć, ale w bliskości zmartwychwstania 

nagle się zatrzymać, jakby tuż przed metą. Można nawet zajrzeć, zobaczyć i... 

czekać co zrobią, co powiedzą inni. Znów bez odniesienia do wiary. Znów 

przyziemnie. Można wreszcie postąpić tak, jak postąpił Piotr. Spokojnie, ale też 

z odwagą nie tylko przybiec do pustego grobu, nie tylko zajrzeć do niego nie 

przekraczając progu, ale również wejść i przekonać się osobiście, że to, co 

zapowiadał wielokrotnie Jezus i Pismo święte właśnie nastąpiło. Nie ma Go tu. 

Zmartwychwstał. Ale żeby w to uwierzyć, trzeba nie tylko zajrzeć, trzeba 

osobiście wejść do grobu. Tak, jak ów drugi uczeń towarzyszący Piotrowi, który 

uwierzył dopiero, gdy wszedł do grobu. 

Okres Wielkanocny 
Mszą Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpoczął się radosny 
okres upamiętniający Zmartwychwstanie Chrystusa, zwany 
okresem wielkanocnym. Trwa on od wieczoru 
Wielkosobotniego aż do Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego. Nie ma on sztywnie określonych ram czasowych, 
gdyż Wielkanoc jest świętem ruchomym, to znaczy nie ma 
stałej daty w naszym kalendarzu (tak jak to jest z Bożym 
Narodzeniem). Razem z Wielkanocą, wszystkie święta 
przypisane do tego okresu są ruchome. Data Wielkanocy 
zależna jest od cyklu księżyca. Zmartwychwstanie Pańskie jest 
obchodzone zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca (stąd zawsze w Wielkim Tygodniu księżyc jest w 
pełni). Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 
25 kwietnia (włącznie). Daty tego święta oznacza się tym sposobem już od czasów 
Soboru Nicejskiego w 325 roku. Ta skomplikowana zasada jest w istocie 
przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 14 
nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-
solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta 
Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Zmartwychwstanie Pańskie 

jest najstarszym świętem jakie było obchodzone w Kościele. Okres wielkanocny 
charakteryzuje się białym kolorem szat liturgicznych, Ewangeliami o ukazywaniu 
się Zmartwychwstałego Mistrza Apostołom, krzyżem z czerwoną stułą i figurą 
Chrystusa Zmartwychwstałego, które są symbolami wielkanocnymi. Na początku 
tego okresu obchodzona jest oktawa wielkanocna, która trwa przez osiem dni od I 
Niedzieli Wielkanocnej. Charakterystycznymi świętami, przypadającymi w tym 
okresie są: Niedziela Miłosierdzia Bożego tzw. niedziela przewodnia – ustanowiona 
w 2000 roku przez bł. Jana Pawła II jako odpowiedź na rządanie Jezusa 
przedstawione św. siostrze Faustynie; w IV Niedzielę Wielkanocną obchodzi się 
niedzielę Dobrego Pasterza, w 40 dniu po zmartwychwstaniu obchodzona jst 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – ze względów duszpasterskich jej 
obchód jest przesunięty na niedzielę. Okres wielkanocny kończy się po 50 dniach 
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, kiedy to Kościół wspomina dzień, w 
którym na Apostołów został wylany Duch Święty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
 

1. Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze 

Święte jak w każdą niedzielę. Tego dnia ofiary na tacę będą 

zbierane na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Święto Miłosierdzia 

Bożego. W tym dniu po każdej mszy będziemy modlić się sło-

wami koronki do Bożego Miłosierdzia a na mszy świętej o 1230 

odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazu Jezusa Miłosierne-

go.  

3. Za tydzień z racji pierwszej niedzieli miesiąca spotkanie Żywego 

Różańca i Akcji Katolickiej. 

4. W najbliższą środę o godz. 1900 od kościoła o. Redemptorystów 

wyruszy droga krzyżowa ulicami Elbląga. Nasza parafia niesie 

krzyż od stacji II do III. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 

1334zł. 

6. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Irena Skibińska z ul. Płońskiej 

 


