
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 12; 25 LISTOPAD 2018 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 

 Czytania: Dn 7,13-14; Ps 93; Ap 1, 5-8; J 18, 33b-37 
 

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH  
SOBÓT MIESIĄCA 

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi 
 

Wielka obietnica Matki Bożej Fatimskiej. 

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, 
do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg 
chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem 
uratowanych i nastanie pokój na świecie”.  
 „Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu 
Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje 
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, 
bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty 
będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane 
Serce zatriumfuje” 
 10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i 
pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:  
“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym 
cierniami,  którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma 
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. 
Maryja powiedziała:  “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią 

Intencje mszalne: 26.11 - 02.12 
 
 
 
 

Poniedziałek, 26 listopad 2018  
700    śp. Władysław Bednarz (26 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Marek Kuczmarski 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych  
Wtorek, 27 listopad 2018   
700  śp. Władysław Bednarz (27 Msza święta gregoriańska)  
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Środa, 28 listopad 2018 
700   
1800 Dziękczynna z okazji 10 urodzin Tomka z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Niego oraz dla Małgorzaty i Andrzeja 
1800 śp. Władysław Bednarz (28 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Czwartek,29 listopad 2018  
700  śp. Ryszard Korba 
1800 śp. Władysław Bednarz (29 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Piątek, 30 listopad 2018  - Święto św. Andrzeja Apostoła 
700  śp. Diana Patra (30 dzień po pogrzebie), Alojzy i Janina Patra. 
1800 śp. Władysław Bednarz (30 Msza święta gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Sobota, 01 grudzień 2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca 
700  śp. Marek Kuczmarski 
1800 śp. Marianna Jóźwik, Franciszek Zieliński, Zofia Bryl 
Niedziela, 02 grudzień 2018 – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych 
800 śp. Hubert Bartosewicz i zmarli rodzice z obojga stron 
800 śp. Aleksander i Aleksandra, Anna i Stanisław Wróbel oraz 
rodzeństwo z obojga stron 
930 śp. Marek Kuczmarski 
930 śp. Marek Najdek (4 rocz.)  
1100  o dar zdrowia i potrzebne łaski dla Mariusza 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Bolesław Dudek (1 rocz.) 
1230 śp. Urszula Kadzewicz (intencja od Żywego Różańca) 
1800 O Boże błogosławieństwo dla Dominika z okazji 18 urodzin  



spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia” 
 

Warunki Pierwszych Sobót Miesiąca. 
 

 Spowiedź - można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku 
miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją 
zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. 
Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w 
trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. 

 Przyjęcie Komunii świętej - winno być poprzedzone wbudzeniem intencji 
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 

 Jedna Część Różańca (np. Tajemnice Radosne) - Rozpoczynając 
różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce 
Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać 
Jej dowód miłości.  

 Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowym - 
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez 
niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic 
różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi 
tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy intencję wynagradzającą za 
grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej 
dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele 
czynią, by pomniejszyć Jej chwałę. 
 
„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, 
nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”- mówi Maryja. Trzeba 
zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Prośba Maryi dotyczy czterech 
warunków, zatem wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie 
wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie 
nabożeństwa pierwszych sobót. 
 Jako kapłani posługujący w naszej parafii pragniemy zaprosić Cię do 
dzieła w którym jesteś potrzebny Maryi i nam. Prosimy Cię; odpowiedz na 
to zaproszenie. Spotykamy się w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca  
(1 grudnia) na porannej Mszy świętej o godzinie 7:00 po której odbędzie 
się nabożeństwo wynagradzające. 
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Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Dziś przeżywamy 85. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. 
Modlimy się za ofiary tego okrutnego ludobójstwa, a dla sprawców o 
przebaczenie Boże. 

2. Dziś po każdej Mszy św. Panie z Caritas rozprowadzają świece 
„Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom”. Zbierane będą także do puszki 
ofiary przeznaczone na paczki świateczne dla osób ubogich. 

3. W najbliższy piątek będziemy obchodzić świeto św. Andrzeja 
Apostoła. Wszystkim solenizantom życzymy błogosławieństwa 
Bożego.  

4. W Pierwszą Sobotę Miesiąca (1 grudnia) zapraszamy na poranną 
Eucharystię i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi. 

5. Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas 
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczynają się tego 
dnia w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe. Już dziś zachęcamy do 
udziału i  do podjęcia postanowień adwentowych.  

6. Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji elbląskiej zaprasza osoby 
żyjące w związku niesakramentalnym na adwentowy dzień 
skupienia, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 grudnia br. w 
kościele Bożego Ciała w Elblągu. Rozpoczęcie o godz. 15.30. 

7. Tegoroczne rekolekcje listopadowe na hali przy ul. Grunwaldzkiej 
dla dorosłych pt.: „Nie bójcie się kochać Maryi!" odbęda się w tym 
roku w dniach 27-29 listopada.  Rekolekcje poprowadzi  
O. Michał Nowak - franciszkanin konwentualny. W godzinach 
18.00–21.00. Wstęp wolny.Zapraszamy serdecznie !!! 

8. W przyszłą niedziele swoje spotkanie ma „Żywy Różaniec” oraz  
„Akcja Katolicka”. 

9. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o Benedykcie XV – 
papieżu naszej wolności z 1918 roku, o ekologii i zbliżającym się 
światowym szczycie klimatycznym w Katowicach. Zapraszamy do 
lektury.  

10. Zapraszamy do naszej parafialnej Kawiarenki. 
11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

Śp. Jerzy Niemira – lat 63, z ul Rubinowej w Gronowie Górnym 


