
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

  NR 27; II Niedziela Wielkiego Postu,17 Marzec 2019 
      Czyt: Rdz 15,5-18; Ps 27; Flp 3,17- 4,1; Łk 9, 28-36 

 

  
 
 
Liturgia dzisiejszej niedzieli jaśnieje blaskami Przemienienia 

Pańskiego, które jest zapowiedzią Jego zmartwychwstania oraz 
zadatkiem zmartwychwstania chrześcijanina. Pierwsze czytanie, jako 
wstępne, opowiada o przymierzu Boga z Abrahamem (Rdz 15, 5-12. 17-
18). Bóg, zapowiedziawszy mu po raz trzeci liczne potomstwo: „Spójrz 
na niebo i policz gwiazdy... tak liczne będzie twoje potomstwo”, ukazuje 
mu kraj, który stanie się jego własnością. Abraham z pokorną ufnością 
prosi Boga o zadatek takich obietnic. Pan łaskawie godzi się i zawiera 
z nim kontrakt według zwyczaju koczowników owych czasów. Abraham 
przygotowuje ofiarę ze zwierząt, na którą w nocy zstępuje Bóg pod 
postacią ognia zawierając przymierze: „Potomstwu twemu daję ten 
kraj...”. Jest to figura nowego i ostatecznego przymierza, jakie kiedyś 
Bóg uczyni we Krwi Chrystusa. Dzięki niej rodzaj ludzki otrzyma prawo 
już nie do ojczyzny ziemskiej, lecz do ojczyzny niebieskiej i wiecznej. 

Na Taborze (Ewangelia: Łk 9, 26-36) Bóg wobec Jezusa 
przemienionego angażuje się raz jeszcze wobec ludzi, ukazując im 
umiłowanego Syna: „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie!” (tamże 
35). Daje Go im jako Nauczyciela, lecz na Kalwarii odda Go jako Żertwę. 
Św. Łukasz wyraźnie twierdzi, że Przemienienie miało miejsce na górze, 
gdy Jezus się modlił: „Wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe”. Jezus pozwolił, aby Jego Bóstwo na moment 
oświeciło Jego ludzką postać, oczom zachwyconych uczniów ukazuje 
się takim, jakim jest: „Odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego Istoty” 
(Hbr 1, 3). Pragnieniem sprawiedliwych Starego Testamentu oraz 
świętych Nowego było oglądać oblicze Boga: „Będę szukał oblicza 
Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy” (Psalm 27). Lecz 
kiedy Bóg udziela takiej łaski, trwa ona tylko przelotną chwilę i ma na 
celu, jak widzenie na Taborze, umocnić wiarę i dodać odwagi do 
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Poniedziałek, 18 marzec 2019 
700 śp. Czesława(k) Mroch (16 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Franciszek Grabowski i zmarli z rodziny z obu stron 
Wtorek, 19 marzec 2019 – Uroczyst. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
700 śp. Czesława(k) Mroch (17 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Krystyna Stołycia (1 rocz.) i zmarli rodzice 
Środa, 20 marzec 2019 
700   śp. Czesława(k) Mroch (18 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Maria Soukup-Maliszewska 
Czwartek, 21 marzec 2019 
700 śp. Waldemar Gromadzki 
1800  śp. Czesława(k) Mroch (19 Msza święta gregoriańska) 
Piątek, 22 marzec 2019  
700  śp. Andrzej Rajek 
1800 śp. Ksawier Postek 
1800 śp. Czesława(k) Mroch (20 Msza święta gregoriańska) 
Sobota, 23 marzec 2019 
700  śp. Tadeusz Strawiński (1 rocz.) 
1800 śp. Czesława(k) Mroch (21 Msza święta gregoriańska) 
Niedziela, 24 marzec 2019 
800 śp. Zbigniew Witoń (4 rocz.) oraz rodzice z obu stron: Witoń i 
Petrusewicz 
930 śp. Franciszek Grabowski 
1100  śp. Edward Konkel (4 rocz.) i zmarli rodzice 
1230 śp. Czesława(k) Mroch (22 Msza święta gregoriańska) 
1800 o szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo oraz zdrowie 
dla rodziny P. Mazurek i Pestrakiewicz 
 

Panie, Ty jesteś światłem i zbawieniem… (Ps 27) 



niesienia krzyża, stawienia czoła trudnością. Obok Pana 
przemienionego ukazują się dwaj ludzie: Mojżesz i Eliasz; pierwszy 
przedstawia prawo, drugi proroków. Jezus przyszedł udoskonalić prawo, 
a nauczanie proroków uzupełnić i proroctwa zrealizować. Obecność tych 
dwóch osobistości dowodzi ciągłości między Starym a Nowym 
Testamentem, a ich rozmowa zapowiada mękę Jezusa: „Mówili o Jego 
odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie” (Łk 9, 31). Jak Mojżesz 
i Eliasz cierpieli i byli prześladowani dla sprawy Boga, również i Jezus 
będzie musiał cierpieć. Widzenie więc chwały jest połączone z rozmową 
o męce: dwa różne, lecz nie przeciwne aspekty jednej tajemnicy 
wielkanocnej Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie krzyż i chwała. 

Drugie czytanie (Flp 3, 17-4, 1) jest gorącą zachętą do niesienia 
z miłością krzyża Chrystusowego, by stać się kiedyś uczestnikami Jego 
chwały. „Wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których 
często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem” (Flp 3, 18). Apostoł 
skarży się na chrześcijan oddających się przyjemnościom ziemskim, 
rozkoszom cielesnym, kierujących serce jedynie ku rzeczom ziemskim. 
A oto uderzenie skrzydła, które przyzywa widzenie Taboru: „Nasza 
ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na 
podobne do swego chwalebnego ciała” (Flp 3, 20-21). Przemienienie 
chrześcijanina będzie pełne dopiero w życiu wiecznym, lecz tutaj na 
ziemi już się rozpoczęło przez chrzest; łaska Chrystusowa jest 
zaczynem, który od wewnątrz przemienia i przekształca chrześcijanina 
na podobieństwo Pana, byle tylko zgodził się nieść krzyż razem z Nim. 
Nieść swój krzyż, to być wiernym Bogu zawsze i wszędzie. 

 
 
 

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i w ten sposób związuje się 
obietnicą wierności. Na górze Tabor Bóg objawia swoją chwałę, do 

uczestnictwa w której zaprasza także nas. Jako uczniowie Chrystusa 
jesteśmy podobni do Abrahama jesteśmy ludźmi obietnicy. Trzeba 

tylko, abyśmy jak Abraham wyruszyli w drogę. Jeśli zaufamy Bogu i 
podążymy drogą, na którą On nas zaprasza, doświadczymy 
przemiany. Idąc nią, upodabniamy się do Tego, w kogo się 

wpatrujemy. Wpatrujmy się w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy 
tacy jak On; bo Bóg jest Bogiem wiernym. 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Trwa Wielki Post. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach  
pasyjnych: w piątki – Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych o godz. 17:30; Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 
17.15. 

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca 
NMP. Zapraszamy na Uroczystą Mszę świętą. To także dzień 
imienin Księdza Biskupa Józefa Wysockiego. O dostojnym Sole-
nizancie pamiętajmy w naszych modlitwach. 

3. W V niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się w naszej parafii  
Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. Grzegorz Pu-
chalski. Módlmy się w intencji rekolekcji, aby były owocne. 

4. Dziś przy drzwiach Kościoła składamy do puszek ofiary na rzecz 
misji [ad gentes]. Bóg zapłać za wszelką życzliwość. 

5. Od dziś również Panie z „CARITAS” będą rozprowadzać pascha-
liki na stół wielkanocny.  

6. Wraz z rozpoczętym w Środę Popielcową Wielkim Postem, ru-
szyły zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. W Elblągu rusza 
ona 12 kwietnia już po raz piaty. Jak co roku nocne wędrowanie 
rozpocznie się Mszą świętą o 20:00 w parafii Św. Br. Alberta. 
Zachęcamy do wyjścia ze swojej strefy komfortu i wyruszenia na 
jeden z czterech proponowanych szlaków. Zapisów można doko-
nywać mailowo (elblag.edk@gmail.com) oraz przez stronę 
www.edk.org.pl. 

7. Karty kolonijne dla dzieci na wypoczynek wakacyjny można po-
brać w zakrystii kościoła. Termin kolonii: od 29 czerwca do 5 lip-
ca. Koszt: 550 zł. 

8. Parafia nasza organizuje grupowe wyjście do kina na ciekawy 
film „Miłość i Miłosierdzie” opowiadający o życiu św. siostry 
Faustyny Kowalskiej. Wyjście do kina w niedzielę 7 kwietnia po 
południu. Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii tylko dziś i w przyszłą 
niedzielę.  

9. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym nu-
merze: o 100-leciu Konferencji Episkopatu Polski.  

Por. O. Gabriel 

Por. Oremus 


