
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 30; V Niedziela Wielkiego Postu – 07 KWIECIEŃ 2019 

Czytania: Iz 43,16-21; Ps 126; Flp 3,8-14; J 8, 1-11

Panie wielkodusznie postąpiłeś z nami (Ps 126)

Liturgia słowa zachęca nas dzisiaj do rozważania bliskiej już Paschy
pod kątem uwolnienia od grzechu. Chrystus wysłużył je raz na zawsze dla
wszystkich, lecz uwolnienie to musi się dokonać jeszcze dla każdego czło-
wieka,  co więcej,  musi  się ciągle powtarzać i odnawiać,  ponieważ ludzie
przez całe życie są narażeni na upadki i nikt nie może uważać się za bez-
grzesznego. 

Bóg  uczynił  kiedyś  wiele  cudów,  by  wyprowadzić  naród  wybrany
z niewoli  egipskiej,  i obiecuje  mu nowe,  jeszcze  większe,  by  go  uwolnić
z niewoli babilońskiej (I czytanie). „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej... Otworzę
drogę na pustyni, dostarczę rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybra-
ny” (Iz 43, 19-20). Proroctwo wznosząc się ponad historyczne koleje Izraela
oświeca przyszłość mesjańską,  kiedy Bóg dokona dla nowego Izraela —
Kościoła — rzeczy całkiem nowych. Nie chodzi tu o sprawy materialne, lecz
o Jego Jednorodzonego Syna, którego dał światu, aby był „drogą” zbawie-
nia; nie o wodę orzeźwiającą spalone gardła, lecz o żywą wodę łaski płyną-
cej z ofiary Chrystusa na oczyszczenie człowieka z grzechu i na zaspokoje-
nie jego pragnienia nieskończoności. 

Te nową perspektywy ukazuje wyraziście  zdarzenie  ewangeliczne
z kobietą cudzołożną, którą przyprowadzono do Jezusa, aby ją osądził. „Na-
uczycielu,  niewiastę  tę  dopiero  pochwycono  na  cudzołóstwie.  W prawie
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” (J 8, 4). Lecz
Zbawiciel czyni coś zgoła nowego, czego stare prawo nie brało pod uwagę.
Nie ogłasza wyroku, ale po chwili milczenia, pełnej napięcia wskutek wycze-
kiwania oskarżycieli i oskarżonej, odpowiada po prostu: „Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Wszyscy ludzie są grzeszni-
kami, nikt przeto nie ma prawa stawać się sędzią drugich. Ma je tylko jeden,
Najniewinniejszy, Pan; lecz również i On nie korzysta z niego, ale posługuje
się raczej swoją władzą Zbawiciela: „Nikt cię nie potępił?... i Ja ciebie nie
potępiam. — Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Tylko Chrystus, który przy-
szedł oddać życie za zbawienie grzeszników, może uwolnić niewiastę od
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Poniedziałek, 08 kwiecień 2019 – Rekolekcje Wielkopostne
930 śp. Jadwiga Stasiak
1800 śp. Ludwik Hitner (27 rocz.)
1800 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Jadwigi i Marka z prośbą o Boże błogosł. dla 
rodziny
Wtorek,     09   kwiecień 2019  – Rekolekcje Wielkopostne  
930   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i dar zdrowia dla P. Marii
1800 śp. Grażyna Ulatowska (1 rocz.)
Środa, 10 kwiecień 2019  – Rekolekcje Wielkopostne
930 śp. Zofia Przezpolewska
1800  śp. Tadeusz Misztal (27 rocz.) i rodzice z obojga stron
1800 śp. Ludwika(k) Trykowska (29 rocz.) oraz zmarli z rodziny: Kuca, Trykow-
skich, Piątek, Strawińskich i Kulasiewicz
Czwartek  ,   11 kwiecień 2019   
700 śp. Dariusz Lange
1800 Dziękczynna za Alicję z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Piątek,   12 kwiecień 2019   
700  śp. Jadwiga Sitkowska
1800 śp. Irena Manuszewska (2 rocz.)
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę nad całą rodziną oraz o życie
wieczne dla zmarłych z rodziny
Sobota,     13 kwiecień 2019   
700  śp. Maria Soukup-Maliszewska
1800 o Boże błogosł. i pomyślne zdanie egzaminów dla Leszka
Niedziela,     14 kwiecień 2019 – Niedziela Palmowa  
800 śp. Stanisław Zubiel (13 rocz.) i zmarli z rodziny
800  śp. Wanda Uczen, Maria, Henryk Janich oraz Halina, Antoni Hryniewicz i 
rodzice z obu stron
930 „Domowy Kościół”
930 śp. Jadwiga Dąbrowska i zmarli z rodz. Dobrzyńskich
1100  śp. Antoni Tatarkowski (10 rocz.) i zmarli z rodziny Tatarkowskich i 
Liskowiak 
1230 o Boże błogosł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Brunona w 
75 rocz. urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej jego rodziny
1800 śp. Jadwiga (20 rocz.) i Franciszek (31 rocz.) Kozłowscy
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grzechu i powiedzieć jej: „Nie grzesz już”. Słowo Jego niesie z sobą łaskę
płynącą z Jego ofiary. W sakramencie pokuty ponawia się dla każdego wie-
rzącego  gest  uwalniający,  jakim  Chrystus  udziela  człowiekowi  łaski,  aby
mógł walczyć z grzechem i „nie grzeszyć już”. 

Drugie czytanie pomaga pogłębić te rozważania.  Św. Paweł,  który
poświęcił  tradycje, kulturę, sposób życia wiążące go z własnym narodem,
uważa te rzeczy „za śmieci, byleby pozyskał Chrystusa” (Flp 3, 8), i zachę-
ca chrześcijan, aby dla tego samego celu wyrzekli się wszystkiego, co nie
prowadzi do Pana, co Mu się sprzeciwia. Oto droga, aby uwolnić się całko-
wicie  od grzechu i stopniowo stawać się  podobnym do Chrystusa aż do
„upodobnienia się do Jego śmierci, a potem także do Jego zmartwychwsta-
nia”. Droga ta wymaga wciąż nowych zwycięstw i stałego wyzwalania się,
by  przylgnąć  ściślej  do  Chrystusa.  Nikt  nie  może  myśleć,  że  „osiągnął
metę”, lecz winien biec, „aby ją zdobyć”: by zdobyć Chrystusa, jak i sam zo-
stał zdobyty przez Niego. 

Dzięki  Ci zawsze i wszędzie,  Panie,  Ojcze święty,  wszechmogący
i wieczny Boże, przez Chrystusa naszego Pana. Zbliżają się dni Jego zbaw-
czej  męki  i chwalebnego  Zmartwychwstania.  Dni,  w których  obchodzimy
zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem i misterium naszego odkupienia. 

Dokładny rachunek sumienia
według św. Jana Marii Vianney’a

Jeś� li chce śię rachunek śumienia zrobic�  dokładnie, trzeba śwoje
śerce i myś�li oderwac� na pewien czaś od zajęc� docześnych, zejś�c� w śame
głębiny śerca i tam precyzyjnie badac� liczbę grzecho� w, okolicznoś�ci i ro-
dzaj popełnionych grzecho� w. Te głębiny dokładnie zna jedynie Bo� g. Do
Niego więc zwracajmy śię wtedy z pokorną proś�bą i z   ufnością  - gorąca
błagajmy Ducha Świętego o światło, którego nam potrzeba.

Rachunek śumienia trzeba robic�  kaz,dego dnia wieczorem, a do-
kładniejśzy raz na tydzien�  – wtedy przed śamą śpowiedzią łatwiej bę-
dzie nam poznac�  śtan śwojej duśzy, Starajmy śię śądzic�  śiebie tak, jak
kiedyś�  ośądzi  naś  Jezuś  Chryśtuś,  Powinniś�my  śię  tez,  bac�  grzecho� w
ukrytych, o kto� rych nawet nie mamy pojęcia, i z kro� lem Dawidem wołac�:
Od skrytych moich grzechów oczyść mnie Panie (Pś 18,13). Naprawdę – o
niekto� rych śwoich grzechach nigdy śię nie dowiemy na tym ś�wiecie! Po-
myś�lmy na przykład o zgorśzeniach, jakie śpowodował pijak albo kobie-
ta czy dziewczyna, kto� ra  myś�li tylko o zabawie! Ośądzajmy śurowo śa-

mych  śiebie  teraz,  z,ebyś�my  kiedyś�  –  jak  mo� wi  ś�w.  Paweł  –  uniknęli
śtraśznych śądo� w Boz,ych (zob. 1Kor 11,31). Kiedy juz,  przypomnimy śo-
bie wśzyśtkie grzechy, proś�my Boga o śzczery z,al i mocne pośtanowie-
nie poprawy.

Przed rachunkiem sumienia wołajmy: 
Panie Jezu, zmiłuj się nade mną!

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Zgodnie z polską tradycją za-

słaniamy w naszych kościołach krzyże, aby odsłonić je i ukazać
uroczyście w Wielki Piątek podczas Liturgii Męki Pańskiej.

2. Od dziś do środy trwają w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
Msza  święta  z  nauką  rekolekcyjną  codziennie  o  godz.  9:30  oraz
18:00.

3. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16:30 dla dzieci oraz o
17:30 dla dorosłych i młodzieży. W niedzielę o godz. 17:15 śpiewa-
my Gorzkie Żale. Codziennie również o godz. 17:30 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.

4. Dziś o godz. 14:30 w kinie „Światowid” projekcja filmu „Miłość i
Miłosierdzie”.

5. Za tydzień - Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień.
Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej.

6. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna. 
7. W  Gościu  Niedzielnym  artykuły  związane  ze  święceniami

nowego  biskupa  pomocniczego  diecezji  elbląskiej  –  bp.
Wojciecha  Skibickiego;  o  pastorale,  o  herbie  biskupim.
Zachęcamy do lektury. 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności:
śp. Daiusz Lange – lat 60, z ul. Dąbrowskiego
śp. Zofia Przezpolewska – lat 61, z ul. Rawskiej
śp. Zenona Zaryjewska – lat 92, z ul. Grottgera
śp. Jarosław Rynkowski – lat 53, z Olsztyna
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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