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NR 35; IV Niedziela Wielkanocna – 12 Maj 2019
Niedziela Dobrego Pasterza

Czytania: Dz 13,14-52; Ps 100; Ap 7,9-17; J 10,27-30

    Jesteśmy Twoim ludem Panie, owcami 
       Twojego Pastwiska (Ps 100)  

Czwarta niedziela po Wielkanocy poświęcona Dobremu Pasterzowi
upatruje w tej  postaci,  tak bardzo drogiej  pierwotnemu Kościołowi,  wyraz
powszechnej miłości Chrystusa ku ludziom. Oni należą do Niego jak owce
do  pasterza.  On  zazdrośnie  ich  strzeże,  jest  dla  nich  źródłem  życia
i zbawienia: „Ja daję im [owcom] życie wieczne. Nic zginą one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10, 28). Niezmierny przywilej, ale wymaga on
ze  strony  człowieka  spełnienia  pewnego  warunku:  „Moje  owce  słuchają
mego  głosu...  i idą  za  Mną”.  Poznaje  głos  Jezusa  ten,  kto  przyjmuje
Ewangelię  i rozumie  jej  prawdziwy  sens;  kto  słucha  głosu  Kościoła  —
papieża,  biskupów,  przełożonych  — i jest  posłuszny;  kto  zważa  na  głos
sumienia,  na  głos  natchnień  wewnętrznych.  Człowiek  słuchając  tych
wszystkich  głosów,  wprowadzając  je  w życie,  w czyn,  idzie  za  Panem
z coraz większą wiernością i gorliwością.  

Przynależność do owczarni  Chrystusa nie jest  jednak przywilejem
zastrzeżonym  tylko  dla  niewielu,  ale  darem  ofiarowanym  bez  różnicy
wszystkim ludziom, którzy zechcą go przyjąć. Jeśli według planów Bożych
pierwociny  Ewangelii  były  zastrzeżone  dla  narodu  żydowskiego,  wśród
którego Jezus rozwinął swoją posługę, to po zmartwychwstaniu polecił On
Apostołom głosić ją „wszystkim narodom” (Łk 24, 47). Sprzeciw Izraela stał
się  wówczas  okazją,  by  Apostołowie  zwrócili  się  z przepowiadaniem  do
pogan.  „Należało  głosić  słowo Boże  najpierw wam — powiedzieli  Paweł
i Barnaba do Żydów — skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za
niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan” (Dz 13, 46). Dobry
Pasterz,  który  oddał  życie  za  wszystkich  ludzi,  nie  wyklucza  nikogo  ze
swojej owczarni, ale człowiek sam siebie z niej wyłącza, kiedy świadomie
odrzuca posłannictwo Chrystusa; sam wówczas osądza siebie „niegodnym
życia wiecznego”. Wierzący powinni jednak nieustannie wyciągać rękę do
braci niewierzących,  opornych, oddalających się, i ułatwiać im na wszelki

Intencje mszalne: 13.05 - 19.05

Poniedziałek, 13 maj 2019 
700 śp. Ryszard Korba (24 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Witold Hodyl (23 rocz.) i zmarli z rodziny
1800 śp. Jarosław Rynkowski (30 dzień po pogrzebie)
Wtorek,     14   maj 2019  - Święto św. Macieja Apostoła
700  śp. Ryszard Korba (25 Msza święta gregoriańska)
1800 Dziękczynna z okazji imienin P. Zofii Konarzewskiej z prośbą o 
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
Środa, 15 maj 2019 
700 śp. Ryszard Korba (26 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Waldemar Gromadzki
1800 śp. Zofia Kasyna i zmarli z rodziny Polakowskich, Skuza, 
Liszewskich i Kasyna
Czwartek  ,   16 maj 2019 – Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męcz.
700 śp. Ryszard Korba (27 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. mama Wanda (11 rocz.), tata Franciszek (13 rocz.), brat 
Stanisław Strąk oraz dziadkowie z obu stron: Maria i Władysław oraz
Maria i Andrzej
Piątek,   17 maj 2019 –   rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Elblągu

700 śp. Zofia Przezpolewska
1800  śp. Zofia Jacewicz (4 rocz.) oraz Danuta Jacewicz (25 rocz.)
1800 śp. Ryszard Korba (28 Msza święta gregoriańska)
Sobota,     18 maj 2019 
700 śp. Ryszard Korba (29 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Edward Rzepiela i rodzice z obu stron
1800 śp. Krystyna Górnicka (6 rocz.), Alina i Jan Sokołowscy
Niedziela,     19 maj 2019 – V Niedziela Wielkanocna
800 śp. Ryszard Korba (30 Msza święta gregoriańska)
930 śp. Helena i zmarli z rodzin: Najdek i Piernickich 
930 śp. Irena i Maksymilian Mokwa i zmarli z rodziny Mokwa i Kozłowskich
1100  śp. Marian Bednarczyk
1230 śp. Regina, Jan, Jan, Józefa(k), Joanna z rodz. Dolińskich oraz Leokadia
i Tadeusz Żak, Maria i Zygmunt Trykowscy
1230 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz żywą wiarę dla 
Marianny i Andrzeja Ślizień z okazji 9 rocznicy sakramentu małżeństwa
1800 śp. Aleksander i Jadwiga Grochoccy
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sposób wejście lub powrót do jedynej owczarni. Owczarni zaś nie można
pojmować  jako  zamkniętego  kręgu,  przeznaczonego  tylko  na  to,  by
gromadzić i strzec wierzących, lecz jako przestrzeń otwartą dla wszystkich,
którzy tam chcą wejść. Brama do niej jest szeroka, zapraszająca, podobna
do Serca Chrystusa, który raczył się nazwać „bramą owiec” (J 10, 7). Kto
godzi  się  wejść  przez  tę  bramę,  zostanie  dobrze  przyjęty  i znajdzie
zbawienie:  „Jeżeli  ktoś  wejdzie  przeze  Mnie,  będzie  zbawiony”.  Kościół
przez  otwartą  swą  postawę  zachowuje  ową  cechę  powszechności,  jaką
jego  Założyciel  wycisnął  na  nim,  oraz  dynamizm,  który  go  czyni  żywym
i płodnym.

Drugie  czytanie,  ukazując  wieczną  chwałę  Baranka  otoczonego
„wielkim  tłumem,  którego  nie  mógł  nikt  policzyć,  z każdego  narodu
i wszystkich  pokoleń,  ludów  i języków”  (Ap  7,  9),  jest  najpiękniejszym
i pocieszającym  potwierdzeniem  powszechności  zbawienia.  W centrum
proroczego widzenia św. Jana stoi Jezus pod postacią Baranka-pasterza,
który swoją krwią opłukał i wybielił  szaty wybranych. Wówczas „ci, którzy
przyszli z wielkiego ucisku” — ucisku dla zachowania i obrony wiary pośród
cierpień życia ziemskiego — nie będą już cierpieć, „bo Baranek... będzie ich
paść  i poprowadzi  ich  do  źródeł  wód  życia”:  do  życia  wiecznego,  które
Dobry Pasterz obiecuje swoim owieczkom.

Święty Maciej Apostoł

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych
uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce
Judasza,  po  jego  zdradzie  i  samobójstwie  (Dz  1,  15-26).  Maciejowi
udzielono  święceń  biskupich  i  władzy  apostolskiej  przez  nałożenie  rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach
Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach.
Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego
samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw
przez  losowanie  było  wówczas  zwyczajem  powszechnie  przyjętym.  Nie
decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd,  ale głęboka
wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują
na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z
tych dwóch jednego, którego wybrałeś" (Dz 1, 24).

Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według
Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był

pochodzenia  żydowskiego,  jak  na  to  wskazuje  pochodzenie  wszystkich
Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne
Mattatyah (greckie  Theodoros lub  łacińskie  Adeodatus -  dar  Jahwe)
wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła.

Miał  ponieść  śmierć  męczeńską  w  Jerozolimie;  najpierw
kamienowany, a następnie zabity toporem lub halabardą. Z kolei Klemens
Aleksandryjski  najbliższy  czasom  św.  Macieja,  wyraża  opinię,  że  Maciej
zmarł śmiercią naturalną około roku 50. Ponieważ istnieją różne tradycje
dot. męczeństwa, w ikonografii jest przedstawiany z siekierą, włócznią lub
halabardą.  

Wśród  pism  apokryficznych  o  św.  Macieju  zachowały  się  jedynie
fragmenty tak zwanej  Ewangelii  św.  Macieja oraz  fragmenty  Dziejów  św.
Macieja. Oba  pisma  powstały  w  wieku  III  i  mają  wyraźnie  zabarwienie
gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako szyldem
heretycy,  aby  swoim  błędom  dać  większą  powagę  i  pozory  prawdy.

Jest patronem budowniczych, kowali oraz niepłodnych małżeństw.

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dzisiejsza  niedziela  rozpoczyna  tydzień  modlitw  o  nowe  i

święte powołania kapłańskie i zakonne. Pamiętajmy o tym w
naszych modlitwach.

2. Dziś o godzinie 16:00 na plebanii Konferencja pt.: „Biblia o
finansach”. Serdecznie zapraszamy.

3. Rekolekcje REO w naszej parafii trwają. Spotkania w każdy
wtorek na wieczornej Eucharystii oraz po zakończeniu Mszy
świętej.

4. We wtorek przypada święto św. Macieja Apostoła, w czwartek
św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika – patrona Polski –
pamiętajmy tego  dnia  w modlitwie  o  śp.  ks.  Bp Andrzeju
Śliwińskim.  W  piątek  Rocznica  Poświęcenia  Kościoła
Katedralnego w Elblągu.

5. W piątek również zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego
po  wieczornej  Mszy  świętej.  Spotkanie  modlitewne  przed
Najświętszym Sakramentem w kościele.

6. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej na pyszną kawę i ciasto.
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