
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 32;  Niedziela Wielkanocna – 21 KWIECIEŃ 2019 

Czytania: Dz 10,34-43; Ps 118; Kol 3,1-4; J 20, 1-9

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

pragniemy życzyć wszystkim parafianom i gościom obfitych łask, 
radości i miłości. Niech Żywy Pan wszystkim błogosławi, umacnia

wiarę w Jego obecność pośród nas i niech pociesza wszystkie strapione
serca słodyczą swych darów. Niech zapanuje pokój i dobro w nas i

wokół nas. Chrystus Zmartwychwstał dla
naszego usprawiedliwienia otwierając nam dostęp do nieba. Niech

wiara w życie wieczne i zmartwychwstanie nieustannie w nas trwa,
byśmy zawsze i wszędzie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa,

który zniweczył śmierć i żyje pośród nas – swoich uczniów.

Intencje mszalne: 22.04 - 28.04

Poniedziałek, 22 kwiecień 2019 – Poniedziałek Wielkanocny
800 za Adama, Sylwię i Gabrysię o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Najświętszej Maryi Panny i potrzebne łaski
930 śp. Kazimiera(k), Józef, Jerzy, Donat
1100  o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla 
Alicji i Janusza w 2 rocznicę ślubu
1230 śp. Ryszard Korba (3 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Maria Trykowska (6 rocz.)
Wtorek,     23   kwiecień 2019  - Uroczystość św. Wojciecha biskupa i męcz.  
700  śp. Ryszard Korba (4 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Leopold Marczyński (30 dzień po pogrzebie)
Środa, 24 kwiecień 2019
700 śp. Ryszard Korba (5 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Wiesław i Małgorzata
1800 Dziękczynna z okazji 90 rocznicy urodzin P. Władysławy z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny
Czwartek  ,   25 kwiecień 2019   
700 śp. Ryszard Korba (6 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jan Wodzisławski, Anna Kostrzewska, Leon Kostrzewski
Piątek,   26 kwiecień 2019   
700 śp. Ryszard Korba (7 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Diana Patra (pół roku po śmierci)
Sobota,     27 kwiecień 2019   
700 śp. Ryszard Korba (8 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Stanisław, Zofia, Wiktor Komuda
Niedziela,     28 kwiecień 2019 – Uroczystość Miłosierdzia Bożego  
800 śp. Ryszard Korba (9 Msza święta gregoriańska)
800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł., dalsze łaski i 
opiekę Matki Bożej dla Ryszarda Tomczyńskiego oraz rodziny
930 Dziękczynna w 3 rocz. ślubu Ewy i Marka oraz w 54 rocz. ślubu Marii i 
Wiesława z prośbą o Boże błogosławieństwo 
930 śp. Wanda, Władysław, Antoni Malinowscy
1100  Dziękcz. z prośbą o Boże błogosł. dla Jasia w 3 rocz. urodzin 
1230 śp. Irena Łukaszewicz (16 rocz.), Adela i Jan
1230 o Boże błogosławieństwo dla Kacpra z okazji 22 rocznicy urodzin
1800 śp. Zygmunt Trykowski (6 rocz.)
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Dziękujcie Panu bo jest dobry … (Ps 118)

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy, allelu-
ja” (śpiew przed ewang.). Jest to najbardziej radosny dzień w roku, bo „choć
poległ Wódz życia, króluje dziś żywy” (sekwencja.). Gdyby Jezus nie zmar-
twychwstał, nic by nie pomogło Jego wcielenie, a śmierć nie dałaby ludziom
życia.  „Jeżeli  Chrystus  nie  zmartwychwstał,  daremna  jest  wasza  wiara”  
(1 Kor 15, 17), woła św. Paweł. Któż istotnie mógłby wierzyć i pokładać na-
dzieję w umarłym? Lecz Chrystus nie jest umarły, ale żywy. „Szukacie Jezu-
sa z Nazaretu ukrzyżowanego — powiedział Anioł do niewiast. — Powstał,
nie ma Go tu” (Mk 16, 6). 

W pierwszej chwili ta wieść wzbudziła obawę i strach do tego stop-
nia, że niewiasty „uciekły od grobu... Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się
bały” (tamże 8). Lecz razem z nimi, lub może nieco wcześniej, była Maria
Magdalena, a ta zaledwie zobaczyła „kamień odsunięty od grobu”, pobiegła
do Piotra i Jana zanieść im wieść: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono” (J 20, 1-2). Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza
grobu ujrzeli „leżące płótna oraz chustę... oddzielnie zwiniętą” (J 6-7); uj-
rzeli i uwierzyli. Oto pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w Chrystu-
sie zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna znale-
zione w pustym grobie.  Gdyby zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się
o to, by ogołocić zwłoki, a płótna poskładać z taką starannością? Bóg po-
sługuje się prostymi rzeczami, aby oświecić uczniów, którzy „dotąd nie ro-
zumieli jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych”, ani
tego, co przepowiedział sam Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, gło-
wa Kościoła, i Jan, „uczeń, którego Jezus miłował”, mają tę zasługę, że przy-
jęli  znaki Zmartwychwstałego;  wieść przyniesioną  przez niewiastę,  pusty
grób oraz płótna tam złożone. 

„Znaki” Zmartwychwstania, chociaż w innej formie, są dotąd obecne
na świecie: wiara heroiczna, życie ewangeliczne tylu pokornych i ukrytych
dusz; żywotność Kościoła, która mimo prześladowań zewnętrznych i walk
wewnętrznych  nie  słabnie;  Eucharystia,  żywa obecność  Chrystusa  zmar-
twychwstałego, nieustannie pociągająca ludzi do siebie. Obowiązkiem każ-
dego człowieka jest przyjąć te znaki, uwierzyć, jak uwierzyli Apostołowie,
i stale umacniać swą wiarę. 

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dziękujemy  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  głębokiego

przeżycia  Trzech  Świętych  Dni  [Triduum]  i  Uroczystości
Zmartwychwstania  w  naszej  wspólnocie:  Panu  organiście,
ministrantom i lektorom, szafarzom, panu kościelnemu, osobom
odpowiedzialnym  za  dekorację  i  przygotowanie  Ciemnicy  i
Grobu  Pańskiego.  Jako  kapłani  -  dziękujemy  za  pamięć  i
życzenia składane w Wielki Czwartek. Serdeczne Bóg zapłać! 

2. W okresie  przedświątecznym nasza  Caritas  Parafialna  wydała
kilkadziesiąt paczek żywnościowych dla osób ubogich. To owoc
naszej  jałmużny!  Dziękujemy  za  szczodrość  i  wsparcie,  a
wolontariuszom Caritas za ich ofiarną służbę! 

3. Jutro  II.  Dzień  Świąt  Zmartwychwstania.  Porządek  Mszy
świętych niedzielny. 

4. Trwa  Oktawa  Wielkanocna,  dlatego  w  najbliższy  piątek
możemy  spożywać  pokarmy  mięsne.  Codziennie  przed
wieczorną  Eucharystią  Nowenna  przygotowująca  nas  do
uroczystości Miłosierdzia Bożego.

5. W  piątek  po  wieczornej  Mszy  świętej  spotkanie  Kręgu
Biblijnego.

6. Za  tydzień  II  Niedziela  po  Wielkanocy  [Miłosierdzia].
Zapraszamy  na  godzinę  15:00  na  wspólną  modlitwę  ku  czci
Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo poprowadzi „Krąg Biblijny”.
Tego  dnia  przy  drzwiach  kościoła  odbędzie  się  zbiórka  do
puszek na potrzeby Caritas diecezji elbląskiej.

7. Już dziś,  zachęcamy do udziału w pielgrzymce rowerowej do
sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju w dniu 27 kwietnia
br.  [sobota],  gdzie  odbędą  się  uroczystości  ku  czci  patrona
naszej  diecezji.  Zbiórka  na  parkingu  przy  naszym kościele  o
godzinie 10:00. Wyjeżdżamy o  godzinie 10:30. Msza święta w
Świętym Gaju  przy ołtarzu polowym o godz. 14.00. Wracamy
po Eucharystii. Szczegółowe informacje oraz zapisy w zakrystii.

8. Przy  drzwiach kościoła  do  nabycia  świąteczny  numer  „Gościa
Niedzielnego”. 

Por. O. Gabriel
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