
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 28; NIEDZIELA WIELKANOCNA- 01 Kwiecień 2018 
           Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9 
 

  
 
 

    

 
 
 
 
 
 

„Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat...” 
 
 
 

Wszystkim parafianom i gościom pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia z okazji pełnych radości Świąt Wielkanocnych.  

Niech zmartwychwstały Chrystus udziela wszystkim hojnie swoich 
łask, pokoju i radości, by nigdy w nas nie zgasła nadzieja 

nieśmiertelności i królowania w niebie z Bogiem, którą wysłużył nam 
Zbawiciel. Niech Jego pokój zagości w naszych rodzinach, by miłość i 

dobro zawsze w nas trwały i przyczyniały się do Bożej chwały. 
Radosnego Alleluja. 

  

Intencje mszalne: 02.04 - 08.04 
 

Poniedziałek, 02 kwiecień 2018 – Poniedziałek Wielkanocny 
800 śp. Emilia, Kaziemiera(k), Teodor, Bolesław, Franciszek 
930  śp. Tadeusz, Władysław, Józef Stasiak, Sławomir Kosiorek 
1100 Dziękczynna w 15 rocz. urodzin Alicji z prośbą o Boże błogosł. 
1230  Dziękczynna z okazji 40 rocz. ślubu Marii i Jakuba, z prośbą o 
Boże miłosierdzie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosł. i 
opiekę Matki Bożej dla Barbary i Andrzeja oraz dzieci. 
Wtorek, 03 kwiecień 2018  
700 śp. Weronika Grzesz 
1800  śp. Krystyna Stołycia 
Środa, 04 kwiecień 2018   
700   śp. Michał Śliwka (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Marianna i Hieronim Jasińscy w kolejną rocznicę śmierci 
1800 o Boże błogosł. dla Marysi, o powrót do wiary rodziców 
Czwartek, 05 kwiecień 2018 – Pierwszy Czwartek Miesiąca 
700 śp. Maria Kieliszek (30 dzień po pogrzebie) 
1800  w intencji Mateusza z okazji 25 rocznicy urodzin 
Piątek, 06 kwiecień 2018 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700   
1800 Dziękczynna w 21 rocznicę urodzin Aleksandry z prośbą o Boże 
błogosławieństwo 
Sobota, 07 kwiecień 2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca 
700 śp. Krystyna Stołycia 
1800  
Niedziela, 08 kwiecień 2018 – Niedziela Miłosierdzia Bożego 
800 śp. Wiesław Wilmański  
930  śp. Jadwiga Stasiak (12 rocz.) 
1100 śp. Kazimiera(k), Józef, Jerzy, Donat Wożniak z okazji imienin 
1230  za wspólnotę „Domowy Kościół” 
1230  za wspólnotę „Żywy Różaniec 
1230  Dziękczynna z okazji 60 urodzin i 32 urodzin Martyny, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo 
1800 śp. Irena Manuszewska (1 rocz.) 

Alleluja. Pan zmartwychwstał prawdziwie. 



       Istnieje świat dobra 
 
 Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go 
w sposób okrutny. Ilu ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, 
Najwyższa Rada, Piłat, Herod, Judasz, pluton egzekucyjny, tłum 
wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli również uczniowie. W chwili 
pojmania nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy zwątpili w Niego, 
zostawili Go samego. Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie 
i egzekucję.  
 I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić sprawiedliwości. 
Mógł porazić paraliżem umyte ręce Piłata, które podpisały wyrok 
śmierci; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej 
Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; 
mógł oddać każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżownie tłum 
wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł... 
 Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu 
w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich 
nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi 
dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go słuchać. 
Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po 
zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się nie kontaktuje. On 
się nimi nie zajmuje. Troszczy się wyłącznie o dobrych. 
 Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do Niego dostępu. 
Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla 
każdego, kto wierzy w dobro, kto chce być dobrym. Od 
zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie z Nim mają 
jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat dobra. Źli już 
Go nie spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra. Oni zginą 
w świecie zła, który zostanie przez Niego potępiony na Sądzie 
Ostatecznym. 
 Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej 
woli. To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie 
wejścia w ten świat każdemu, kto zawierzy Chrystusowi. Istnieje 
świat czystego dobra, do którego zło już nie sięga! Warto być 
dobrym, aby do tego świata należeć. 

 
 
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 W tym tygodniu przypada pierwsza czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszamy na modlitwę w intencji 
powołanych do służby Bożej. W piątek będziemy oddawać cześć 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Będzie również możliwośc 
skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Tego dnia 
odwiedzimy naszych chorych (ksiądz Proboszcz i ksiądz Piotr 
odwiedzą wyjątkowo swoich chorych w pierwszy czwartek 
miesiąca). W sobotę zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej 
na poranną Mszę świętą oraz nabożeństwo wynagradzające o 
które prosiła Matka Boża w Fatimie. 

 W najbliższą sobotę o godzinie 11:00 będzie sprawowana 
Eucharystia w intencji wszystkich chorych, cierpiących i 
niepełnosprawnych. 

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać ŚWIĘTO MIŁOSIERDZA 
BOŻEGO. Tego dnia zapraszamy wszystkich na godzinę 15:00 na 
wspólną Koronkę do Bożego Miłosierdza. Do godziny 18:00 
będzie trwała również adoracja Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie (w ciszy). 

 W przyszłą niedzielę spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świetej. 

 Przypominamy o pielgrzymce - wycieczce „Bieszczady i Lwów”, 
którą organizuje nasza parafia w dniach od 3 do 9 czerwca. 
Zapisy i szczegóły wyjazdu w zakrystii kościoła, oraz na stronie 
internetowej. 

 Ofiary składne w przyszłą niedzielę na tacę są przeznaczone na 
prace remontowe w naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Tadeusz Strawiński – lat 65, z ul. Dąbrowskiego 
Śp. Krystyna Stołycia – lat 56, z ul. Grottgera 
Śp. Grażyna Gajewska – lat 65, z ul. Piotrkowskiej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

  Por.ks.E.Staniek  


