
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

    NR 30; IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 22 Kwiecień 2018 
                   Dz 4, 8-12; Ps 118; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

  
 Dzisiaj rozważamy tajemnicę 
paschalną w figurze Jezusa Dobrego 
Pasterza i kamienia węgielnego Kościoła. 
 Dobry Pasterz nie opuszcza trzody 
w chwili niebezpieczeństwa, jak to czyni 
najemnik, lecz chcąc ją ocalić, siebie 
samego wrogom oddaje na śmierć: 
„Dobry pasterz daje życie swoje za owce” 
(J 10, 11); jest to świadomy gest miłości 
Chrystusa ku ludziom: „Nikt mi go [życia] 
nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (J 
10, 18). W tej tajemnicy nieskończonego 
miłosierdzia miłość Jezusa splata się 
i łączy z miłością Ojca. To Ojciec posiał 
Go, aby był pasterzem ludzi, by ich strzegł 
i zapewnił im prawdziwe życie. 
„Popatrzcie — mówi Jan w drugim 
czytaniu — jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3, 1). Ojciec taką 
miłość nam okazał w Synu, że przez Jego ofiarę uwolnił ludzi od 
grzechu i dał im rzeczywiście nowy byt, nowe życie: byt i życie dzieci 
Bożych. Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa każdy człowiek jest 
wezwany do uczestnictwa w jednej rodzinie, która Boga ma za Ojca, 
w jednej owczarni, której pasterzem jest Chrystus. Ta rodzina i ta 

Intencje mszalne: 23.04 - 29.04 
 

Poniedziałek, 23 kwiecień 2018 – Uroczystośc świętego Wojciecha  
700  o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Roberty(k) 
1800  śp. Józef Błaszkiewicz (30 dzień po pogrzebie) 
Wtorek, 24 kwiecień 2018  
700 śp. Gieniusz Grajoszek 
1800  śp. Grażyna Ulatowska 
Środa, 25 kwiecień 2018  - święto św. Marka Ewangelisty 
700    
1800 śp. Władysław Sowa  
Czwartek, 26 kwiecień 2018  
700  
1800  śp. Józef Mroczek (1 rocz.) 
Piątek, 27 kwiecień 2018  
700  śp. Tadeusz Strawiński (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Krystyna Stołycia (30 dzień po pogrzebie) 
Sobota, 28 kwiecień 2018  
700 śp. Władysława(k) Liszka 
1800 Dziękczynna w 20 rocz. śłubu Jarosława i Edyty Bartnickich 
1800 śp. Franciszek Błaszkowski (30 rocz.), Marianna Błaszkowska, 
Leokadia i Florian Opaczewscy, Kazimiera(k) Kachel 
Niedziela, 29 kwiecień 2018   
800 śp. Ryszard (4 rocz.)  
930  śp. Irena Łukaszewicz (15 rocz.), Adela i Jan Łukaszewicz 
1100 Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. śłubu Lidii i Krzysztofa 
1100  o Boże błogosławieństo dla Jasia z okazji 2 rocz. urodzin 
1230  Dziękczynna z okazji 2 rocz, ślubu Ewy i Marka oraz 53 
rocznicy ślubu P. Marii i Wiesława, z prośbą o zdrowie i błogosł. 
1800  
 

O Jezu, Dobry Pasterzu, Ty znasz swoje owce, 
spraw, abym poznał Ciebie 

Kalendarz 
liturgiczny: 

23 IV – Uroczystość 
Św. Wojciecha 
męczennika 

25 IV -  święto  
św.  Marka 
Ewangelisty 

 
 

„Tam, gdzie jest 
Kościół, tam jest i 

Duch Boży”. 

 

 
 

 

Św. Ireneusz 



owczarnia utożsamiają się z Kościołem, którego kamieniem 
węgielnym, jak mówi Piotr w pierwszym czytaniu, jest Jezus. „On jest 
kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się 
głowicą węgła” (Dz 4, 11), Synagoga odrzuciła Go, lecz Jezus przez 
tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania stał się podstawą nowej 
budowy: Kościoła. 
 Chrystus Dobry Pasterz, Chrystus kamień węgielny, to dwie 
różne figury, lecz wyrażają tę samą rzeczywistość. On jest jedyną 
nadzieją zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. „I nie ma w żadnym 
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) 
 Stąd płynie dla wszystkich ludzi konieczność należenia do 
jednego Kościoła, w którym kieruje Chrystus, do jednej owczarni, 
którą On rządzi. Lecz jak ongiś, tak również i dzisiaj Jezus powtarza: 
„Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 
przyprowadzić” (J 10, 16). W istocie są jeszcze niezliczone owce, 
dalekie od owczarni; właśnie o nich Jezus powiedział: „Będą słuchać 
głosu mego”. Jak jednak mogą Go słuchać, jeśli nie ma nikogo, kto 
by mógł im nieść i przepowiadać Ewangelię? Każdy wierzący jest 
wciągnięty w to naglące zadanie: przez modlitwę, ofiarę i słowo 
powinien pracować nad tym, aby przyprowadzić do owczarni 
Chrystusa owce nie znające Go, dalekie, rozproszone, zabłąkane; 
aby ze wszystkich powstała „jedna owczarnia” i wszystkie miały 
„jednego pasterza”. 
 Jeszcze jedną refleksję nasuwa dzisiejsza Ewangelia. „Znam 
owce moje — mówi Jezus — a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie 
zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10, 14-15). Nie chodzi tutaj o proste 
poznanie teoretyczne, lecz o poznanie życiowe, zakładające 
obcowanie w miłości i przyjaźni Dobrego Pasterza z Jego owcami. 
Jezus nie waha się przyrównać je do tego obcowania, jakie istnieje 
miedzy Nim a Ojcem. Jezus od pokornego, prostego podobieństwa 
pasterza i owiec wznosi się ku temu życiu zjednoczenia, jakie Go 
łączy z Ojcem, i w takiej perspektywie stawia swoje obcowanie 
z ludźmi. Oto prawdziwe życie dzieci Bożych. Zaczyna się tutaj na 
ziemi przez wiarę i miłość, a kres swój znajduje w niebie, gdzie 
„będziemy do Boga podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 
3,2). 

HUMOR 

 
 
 

Pewien niedowiarek mówi do księdza: 
Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie 
widzę, by ludzie przez ten czas choć trochę zmienili się na lepsze... 
Na to ksiądz: 
- Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi! 

 
Ogłoszenia parafialne  

 
 
 

 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 
Przypominamy, że przez 26 lat istnienia diecezji z Elbląskiego 
Seminarium Duchownego wyszło ponad 167 kapłanów. Wciąż 
potrzeba jednak księży do pracy, dlatego nasze Seminarium 
czeka na kandydatów. Do wielu młodych Chrystus mówi w 
sercu: pójdź za Mną!  

 Dziś przed kościołem zbiórka ofiar na hospicjum w Elblągu tzw. 
„pola nadziei”. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 Jutro obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha. 
Jednocześnie przypominamy, że w sobotę 28 kwietnia, z naszej 
parafii wyruszy rowerowa pielgrzymka do Świętego Gaju – 
miejsca śmierci św. Wojciecha. Zbiórka na parkingu przy naszym 
kościele o godz. 11:00. Wyruszymy około godz. 11:30. W 
najbliższy czwartek o godz. 18:45 odbędzie się na plebanii 
spotkanie organizacyjne. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii. 
Szczegóły na plakacie przed kościołem. 

 W najbliższy piątek 27 kwietnia o godz. 16:45 próba przed  
I Komunią świętą, natomiast w sobotę odbędzie się egzamin 

 Nasza parafia organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci i 
młodzieży w dniach od 1 – 8 lipca tego roku. Szczegóły będziemy 
jeszcze podawać. 

 W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 
Śp. Eugeniusz Wyszyński – lat 93, z ul. Grottgera 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... Por.o.Gabriel 


