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   NR 32; VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 06 Maj2018 
            Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 Wielu ludzi nie uznaje istnienia 
żadnych form życia po śmierci człowieka. Dla 
nich rozpad ciała jest tak przejmująco jasnym 
dowodem kresu dziejów człowieka na ziemi, 
że snucie refleksji nad możliwością jego 
życia w nowym świecie wydaje się być 
pozbawione sensu. Los człowieka staje się 
podobny do losu ściętych kwiatów, które 
z podziwem układamy w wazonie, by po kilku 
dniach, kiedy zwiędną, wyrzucić je, bo nie 
przedstawiają żadnej wartości. 
 Inni dostrzegając duchowe wartości 
w życiu człowieka, podchodzą do zjawiska 
śmierci inaczej. Ten, kto prawdziwie kocha, 
nie wierzy, by miłość, która czyniła jego życie 
bogatym i pięknym, kończyła się z chwilą 
śmierci osoby kochanej. Gdyby tak było, 
życie człowieka nie różniłoby się w niczym 
od innych form życia, które obserwujemy w przyrodzie. Ci dostrzegają 
człowieka przede wszystkim w wymiarze ducha, a ciało traktują jako 
narzędzie. Śmierć jest kresem sprawności narzędzia, ale nie człowieka. 
Sęk jednak w tym, że wyczuwając intuicyjnie istnienie innego świata, nie 
są w stanie dostarczyć przekonujących dowodów na jego istnienie. 
 Z pomocą przychodzi wiara w Chrystusa. On należał do naszego 
świata i dobrowolnie wszedł w bramy śmierci, czyli przeszedł do innego 
życia. Po trzech dniach wrócił i przez kilka tygodni pozostawał 

Intencje mszalne: 07.05 - 13.05 
 

Poniedziałek, 07 maj2018  
700  śp. Wiesław Wilmański (7 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Tadeusz Strawiński 
1800 śp Wacław Jusis 
Wtorek, 08 maj 2018 – uroczystość św. Stanisława biskupa i męcz 
700 śp. Wiesław Wilmański (8 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Stanisław Marczak (z okazji dnia imienin) 
Środa, 09 maj 2018   
700   śp. Grażyna Ulatowska (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Wiesław Wilmański (9 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Stanisław (25 rocz.) oraz Maria, Czesław i Andrzej 
Czwartek, 10 maj 2018   
800 śp. Wiesław Wilmański (10 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Zenon Rapcewicz (30 dzień po pogrzebie) 
Piątek, 11 maj 2018  
700  śp. Wiesław Wilmański (11 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Tadeusz Turkiewicz (6 rocz.) 
1800 śp. Władysław Szeleziński (30 dzień po pogrzebie) 
Sobota, 12 maj 2018  
700 śp. Wiesław Wilmański (12 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. ksiądz prałat Bronisław Trzciński (1 rocz.) – intencja od 
Caritas i Margaretek 
Niedziela, 13 maj 2018   
800 śp. Wiesław Wilmański (13 Msza święta gregoriańska) 
800 śp. Leokadia i Leon Usnarscy, rodzice z obojga stron 
930  śp. Jarosław Bogdanowicz i zmarli z rodzin Berdyczów i Moskali 
930 śp. Kazimierz (36 rocz.) i zm. z rodz. Ocickich i Boguszewskich 
1100 o Boże błogosławieństwo dla Piotra i Beaty Szot 
1100 śp. Halina i Jan Gryta (16 rocz.) 
1230  Za „Domowy Kościół”  
1230  śp. ksiądz prałat Bronisław Trzciński (1 rocz.) 
1800  śp. Krystyna Bórnicka (5 rocz.) 
1800 śp. Marian Bednarczyk (11 rocz.)  

Wobec tajemnicy nieba 

Kalendarz 
liturgiczny: 

08 V –Świętego 
Stanisława 
biskupa i 
męczennika – 
głownego patrona 
Polska 

 „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i 

życiem”  
(J 11, 25) 

(J15) 



w kontakcie z wybranymi uprzednio Apostołami, dowodząc istnienia 
życia poza grobem. On też przekazał nam garść wiadomości na temat 
tego życia. Jest ich stosunkowo niewiele, ale chcąc doskonalić wiarę 
warto do nich wracać. Niebo, w którym przebywa zmartwychwstały 
Chrystus jest bowiem punktem docelowym ziemskiej wędrówki 
wszystkich chrześcijan. 
 Chrystus mówi o niebie jako o rodzinnym domu, w którym panuje 
atmosfera miłości. Jest to dom kochającego Ojca. Niebo zatem to 
przede wszystkim możliwość obcowania z Bogiem twarzą w twarz, to 
spotkanie z naszym Ojcem, który jest samą mądrością, pięknem, 
dobrem, sprawiedliwością, prawdą, miłością. 
 Do domu Ojca zaprasza nas Jego Jednorodzony Syn, jako 
swoich przyjaciół. „Już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi”. 
Podstawowym zaś prawem przyjaźni jest miłość wzajemna. Stąd Jezus 
pragnie, byśmy już tu na ziemi doświadczyli rzeczywistości nieba przez 
zorganizowanie życia w oparciu o miłość wzajemną. „Przykazanie nowe 
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”. 
Wezwanie jest odważne. Chodzi o wprowadzenie w życie takich 
wzajemnych odniesień, jakich przykład dał nam Chrystus, aż do ofiary 
z siebie: „Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy kto życie oddaje za 
przyjaciół swoich”. Oto najwyższa miara miłości, którą objawia sam 
Chrystus. 
 Ponieważ Syn Boży przyniósł na ziemię miłość Boga, pragnie, 
byśmy tą Jego miłością darzyli się wzajemnie. Kto odkrył prawdę, że 
Bóg go kocha, ten potrafi podobną miłością objąć swoich bliskich. Niebo 
to świat czystej miłości i na ziemi tylko ci, którzy doświadczyli prawdziwej 
miłości, są w stanie dostrzec jego realny kształt. Niebo to przede 
wszystkim stan serca umiejącego prawdziwie kochać. Ci, którzy kochają 
Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego jak 
siebie, noszą niebo w sobie. Są to najszczęśliwsi ludzie na ziemi. 
 Niebo jednak to nie tylko szczęśliwy stan serca 
doświadczającego miłości, to również niezwykle piękny i bogaty świat 
stworzony przez Boga. Apostoł Narodów po otrzymaniu łaski objawiania 
tego świata zapisał bardzo znamienne słowa: „ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Przygotował 
Bóg dla nas nowy, szczęśliwy świat. Wiedzie do niego droga wiary, 
a jedynym kluczem, którym można otworzyć jego drzwi, jest prawdziwa 
miłość. 

 
 
 

  
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Od dziś do środy trwają kwartalne dni modlitw o urodzaje. 
 Nabożeństwa majowe z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu, śpiewem litanii loretańskiej ku czci Matki Bożej 
oraz czytanką maryjną codziennie pół godziny przed 
wieczorną Mszą św. Zapraszamy do udziału. 

 We wtorek obchodzimy uroczystość św. Stanisława biskupa i 
męczennika – głównego patrona Polski. Zachęcamy do 
udziału w Eucharystii w ten świąteczny dzień. Solenizantom 
składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego i 
pomyślności! 

 W najbliższą sobotę o godz. 11.00 Msza święta dla chorych, 
po której będzie spotkanie przy grilu. 

 W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

 Za tydzień 2 niedziela miesiąca – taca inwestycyjna 
 W przysłą niedzielę będziemy obchodzić pierwszą rocznicę 

śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii księdza prałata 
Bronisława Trzcińskiego. Pragnąc uczcić osobę księdza 
prałata za jego trud i zaangażowanie w powstanie i rozwój 
tej parafii chcemy tego dnia modlić się w jego intencji na 
Mszy świętej o godz. 12:30 oraz poświęcić tablicę 
pamiątkową poświęconą jego osobie.  

 Oaza diecezji elbląskiej zaprasza na rekolekcje w okresie 
wakacyjnym.  Terminy rekolekcji oraz szczegóły na plakacie. 

 Nasza parafia organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci i 
młodzieży w dniach od 1 – 8 lipca tego roku.  Koszt 550 zł. 
Karty kolonijne do pobrania w zakrystii. 

 W minionym tygodniu odeszły do wieczności: 
Śp. Antonina Grabowska – lat 85, z ul. Grottgera 
Śp. Maria Dranikowska – lat 87, z ul. Grunwaldzkiej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

  Por. Ks. E.Staniek 


