
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 29; NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO- 08 Kwiecień 2018 
           Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 W Ewangelii św. Jana (20, 19-29), w opowiadaniu o Jezusie 
ukazującym się Apostołom w Wieczerniku, występują fakty 
o szczególnej doniosłości. W wieczór Zmartwychwstania Jezus, 
powierzywszy uczniom posłannictwo, jakie otrzymał od Ojca — „Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” — daje im Ducha Świętego. 
„Tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane»„. Nie było to udzielenie Ducha Świętego w sposób 
widzialny i publiczny jak w dzień Zielonych Świąt; jednak jest to fakt 
niezwykle znaczący, że w sam dzień Zmartwychwstania Jezus wylał 
na Apostołów swojego Ducha. Duch Święty okazuje się tutaj 
pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego dla Kościoła 
w chwili, kiedy Pan go ustanawia i posyła, by kontynuował Jego misję 
na świecie. Udzielając Apostołom Ducha Świętego ustanawia pokutę, 
która z chrztem i Eucharystią jest sakramentem wybitnie 
wielkanocnym, skutecznym znakiem odpuszczenia grzechów 
i pojednania ludzi z Bogiem, jako owoc ofiary Chrystusa. Lecz 
Tomasz w ten wieczór był nieobecny, a kiedy powrócił, nie chciał 
uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał: „Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Nie tylko chciał 
zobaczyć, lecz nawet włożyć rękę w miejsca ran. Jezus bierze go za 
słowo. „Po ośmiu dniach” powraca i mówi do niego: „Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje ręce; podnieś rękę i włóż ją do mego boku, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Pan lituje się nad 

Intencje mszalne: 09.04 - 15.04 
 

 

Poniedziałek, 09 kwiecień 2018  
700 śp. Wiesław Aleksandrowicz (30 dzień po pogrzebie) 
1800  śp. Ludwik Hitner 
Wtorek, 10 kwiecień 2018  
700 śp. Krystyna Stołycia 
1800  śp. Michał Śliwka (we wspomnienie imienin) 
Środa, 11 kwiecień 2018   
700   śp. Janina i Czesław Kowalewscy, Kazimiera(k) i Wacław Fal 
1800 śp. Stanisław Piekarski (2 rocz.) 
Czwartek, 12 kwiecień 2018  
700 
1800  o potrzebne łaski, umocnienie w wierze dla dzieci i wnkuków z 
rodziny Polakowskich 
Piątek, 13 kwiecień 2018  
700  śp. Władysław Szelejak (18 rocz.), Grażyna, Halina, Leszek oraz 
teściowie 
1800  
Sobota, 14 kwiecień 2018  
700 śp. Anna Małuszkiewicz 
1800 śp. Stanisław Zubiel, zmarli z rodziny Zubiel oraz Abucewiczów 
Niedziela, 15 kwiecień 2018  - III Niedziela Wielkanocna 
800 śp. Jan Rybaczewski (7 rocz.)  
930  Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Iwony i Krzysztofa Stolarskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
1100 śp. Piotr Ożubko (20 rocz.) 
1230  śp. Janusz, Beata Chryniewicka (4 rocz.), Wacław Chryniewicki, 
Marian Peroń 
1230  Dziękczynna z okazji 80 rocznicy urodzin Wandy, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo 
1800 śp. Lidia (20 rocz.), Józef Basista, oraz  O. Jerzy Nowicki 
 

O Panie, obym nie był niedowiarkiem, lecz wierzącym! 



zaciętym w nieufności Apostołem i z niepojętą dobrocią daje mu 
dowody, jakich ów zuchwale żądał. Tomasz został pokonany, a jego 
niedowiarstwo zamienia się w gorący akt wiary: „Pan mój i Bóg mój!” 
Bezcenna nauka jest upomnieniem dla wierzących, aby się nie dziwili 
wątpliwościom i trudnościom bliźnich w wierze. Trzeba natomiast 
współczuć i wspierać modlitwą wątpiących i niewierzących, 
pamiętając, że „miłość Chrystusa... przynagla, aby wobec ludzi, 
którzy trwają w błędzie albo w niewiedzy co do spraw wiary, 
postępować z miłością, roztropnością i cierpliwością” 
     
 
 

Święto Bożego miłosierdzia  

 
 

 Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  
Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do 
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem 
Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, 
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  
miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii 
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu 
objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w 
kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego 
ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie 
obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i 
kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze 
odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego 
grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w 
postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. 
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na 
odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do 
Miłosierdzia Bożego.  

 Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest 
przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa 
Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium 
Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż 
pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej 
została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa.  

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Dziś Niedziela Miłosierdzia. Ofiary składane do puszek przy 
drzwiach kościoła przeznaczone są na Caritas diecezji 
elbląskiej. Dziękujemy! 

 Zapraszamy dziś na godzinę 15:00 na wspólną Koronkę do 
Bożego Miłosiedzia. Od godz. 15:00 do 18:00 będzie również 
trwała adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (w 
ciszy). 

 Jutro, w poniedziałek przypada przeniesiona z Wielkiego 
Tygodnia liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a 
zarazem Dzień Świętości Życia. Zapraszamy na wspólną 
modlitwę. 

 W najbliższą sobotę (II sobota miesiąca) w naszym kościele o 
godzinie 11:00 będzie sprawowana Eucharystia w intencji 
wszystkich chorych i cierpiących. 

 Za tydzień obchodzimy Niedzielę Biblijną.  
 W sobotę 28 kwietnia br. z naszej parafii wyruszy rowerowa 

pielgrzymka do Świętego Gaju – miejsca śmierci św. Wojciecha. 
Zachęcamy do udziału. Zapisy w zakrystii. Szczegóły podamy w 
przyszłą niedzielę. 

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Gieneusz Grajoszek – lat 75, z ulicy Firleja 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

  

Por. O.Gabriel od św.M.Magdaleny 

Por.www.faustyna.pl 


