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Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 33;  II Niedziela Wielkanocna – 28 KWIECIEŃ 2019 Święto Miłosierdzia Bożego

Czytania: Dz 5,12-16; Ps 118; Ap 1,9-19; J 20,19-31

O Panie, obym nie był niedowiarkiem, lecz wierzącym!

„Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29). Jezus pochwalił w ten sposób wiarę tych
wszystkich, którzy mieli uwierzyć w Niego nie doznając tej pociechy, jaką
mogłoby  im  dać  potwierdzenie  wiary  przez  świadectwo  zmysłów.  Piotr,
wzruszony żywą wiarą pierwszych chrześcijan, którzy wierzyli w Jezusa, jak
gdyby Go znali osobiście, oddaje chwałę Panu: „Wy, choć nie widzieliście,
miłujecie  Go;  wy  w Niego  teraz,  choć  nie  widzicie,  przecież  wierzycie,
a ucieszycie  się  radością  niewymowną  i pełną  chwały”  (1  P  1,  8).  Oto
szczęście, jakie daje wiara głoszona przez Pana, i jaka powinna uszczęśli-
wiać wierzących wszystkich czasów. Wobec trudności i wysiłku wierzenia
trzeba pamiętać na słowa Jezusa i znaleźć w nich podporę dla wiary czy-
stej  i ogołoconej,  lecz  pewnej,  bo  opartej  na  słowie  Boga.  

Wiara w Chrystusa stanowiła siłę spajającą i jednoczącą pierwszych
chrześcijan w nierozerwalną całość. Wiara łączyła ich w głęboką wspólnotę
uczuć i życia. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”
(Dz 4, 32). To była główna cecha charakterystyczna pierwszej wspólnoty
chrześcijańskiej,  która powstała dzięki „mocy”, z jaką „Apostołowie świad-
czyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”, i dzięki mocnej wierze, z jaką od-
powiadał każdy wierzący na owo świadectwo. Ta wiara była tak silna, że
nakłaniała ich do wyrzeczenia się dobrowolne własnych dóbr i oddania ich
na użytek najbardziej potrzebujących chrześcijan, uważanych za prawdzi-
wych braci Chrystusa. Nie była to wiara teoretyczna, ideologiczna, lecz tak
konkretna czynna, że wyciskała całkiem nowe znamię na życiu wierzących,
nie  tylko  w obcowaniu  z Bogiem,  w modlitwie,  lecz  także  w obcowaniu
z bliźnim, a nawet na płaszczyźnie interesów, na których człowiekowi tak
ogromnie zależy. Taka wiara jest dzisiaj rzadka; dziś wiara nie ma żadnego
wpływu na przyzwyczajenia wielu chrześcijan, nie przemienia zgoła ich ży-
cia lub przemienia bardzo mało. Takie chrześcijaństwo nie przekonuje ani
nie nawraca świata. Trzeba ożywiać swoją wiarę poprzez przykład pierwot-
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Poniedziałek, 29 kwiecień 2019 
700 śp. Ryszard Korba (10 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Zenobia Migdalska i zmarli z rodziny
1800 za dusze cierpiące w czyśćcu
Wtorek,     30   kwiecień 2019    
700  śp. Ryszard Korba (11 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Waldemar Gromadzki
Środa, 01 maj 2019 – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika
700 śp. Ryszard Korba (12 Msza święta gregoriańska)
1800  śp. Dariusz Lange
Czwartek  ,   02 maj 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700 śp. Ryszard Korba (13 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jerzy Niemira
Piątek,   03 maj 2019 – NMP Królowej Polski oraz  I Piątek Miesiąca  
800 śp. Czesław Skurski
930 śp. Alina Zdanowicz
1100  śp. Jarosław i zmarli z rodz. Berdyczko, Moskal i Bogdanowicz
1230 śp. Ryszard Korba (14 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. mąż Zbigniew, syn Zbigniew i siostry: Grażyna i Barbara
Sobota,     04 maj 2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca  
700 śp. Ryszard Korba (15 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Florian i Leokadia Opaczewscy, Marianna(k), Franciszek, 
Henryka(k) Błaszkowscy, Kazimiera(k) Kachel
1800 śp. Maria Dranikowska (1 rocz.)
Niedziela,     05 maj 2019 – III Niedziela Wielkanocna  
800 śp. Mieczysław Bulkowski (12 rocz.), Zbigniew Bulkowski (6 rocz.)
930 śp. Kazimierz Ocicki (37 rocz.), zmarli z rodz. Ocickich i 
Boguszewskich
930 śp. Zygmunt Maszewski
1100  śp. Jadwiga Stasiak (13 rocz.)
1230 Żywy Różaniec
1230 śp. Antoni Brzeziński, zmarli z rodz. Maliszewskich, Brzezińskich, 
Pazgrad, Andrukajtis
1800 śp. Ryszard Korba (16 Msza święta gregoriańska)
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nego Kościoła, trzeba błagać Boga o łaski głębokiej wiary, bo od mocy wia-
ry zależy zwycięstwo chrześcijanina. „Tym zwycięstwem, które zwyciężyło
świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, Jeśli nie ten, kto wierzy, że
Jezus Chrystus jest Synem Bożym?” (1 J 5, 4-5). 

 Uroczystość Miłosierdzia Bożego  

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). Pra-
gnę, 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 spo-
wiedzi 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 przy-
jętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do naj-
mniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w
postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłu-
maczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten
polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnio-
ne grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczegól-
niejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramen-
tów z  wyjątkiem  sakramentu  chrztu:  albowiem odpuszczenie  wszystkich
win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych
zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą
przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzę-
du „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna po-
legająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Ko-
ronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrz-
ności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus
do Siostry Faustyny. 

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Dziś Wielkie Święto Miłosierdzia Bożego, którego chciał sam Chry-

stus. O godzinie 15:00 gorąco zapraszamy na wspólną modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem, by uwielbić Miłosierdzie Boże i upraszać
je dla całego świata. Dziś również przed kościołem zbierane są ofiary
do puszek na działalność Caritas diecezji elbląskiej.

2. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha – patrona na-
szej diecezji.  Tego dnia naszą życzliwością i modlitwą otaczamy ks.
bp. Wojciecha Skibickiego, a także ks. bp. Józefa Wysockiego, który
obchodzi 30. rocznicę święceń biskupich. Zapraszamy na Eucharystię.

3. W piątek 3 maja obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Pol-
ski oraz Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja. Msze św. według po-
rządku niedzielnego.

4. W sobotę 4 maja we wspomnienie św. Floriana modlimy się za straża-
ków i dziękujemy za ich piękną służbę, męstwo i odwagę. 

5. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Biblijną. Za tydzień swoje spotkanie
ma „Żywy Różaniec” oraz „Akcja Katolicka”.

6. W tym tyg. będziemy przeżywać Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobotę
Miesiąca. Z racji uroczystości przypadającej w piątek do chorych uda-
my się tydzień później (10 maja). W sobotę 4 maja poranna Euchary-
stia o Niepokalanym Sercu Maryi i nabożeństwo fatimskie.

7. Wzorem ubiegłych lat Droga Neokatechumenalna organizuje na całym
świecie ewangelizację na placach miast. W naszym mieście odbędą się
spotkania na placu przy Katedrze św. Mikołaja w dzisiejsza niedzielę
oraz 5, 12, 19 maja zawsze o  godzinie 15:00. 

8. W naszej parafii już 7 maja rozpoczynają się Rekolekcje Ewangeliza-
cyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO). Bardzo serdecznie zachęca-
my do udziału wszystkich, szukają czegoś więcej w wierze, którzy pra-
gną doświadczyć działania  Pana Boga jeszcze bardziej  aby pogłębić
swoją wiarę. Zachęćmy innych by każdy mógł skorzystać z tego czasu
łaski.

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Czesław Skurski – lat 62, z Gronowa Górnego
śp. Hanna Korzeniewska – lat 72, z ul. Pułtuskiej
śp. Alina Zdanowicz – lat 75, z ul. Grunwaldzkiej
śp. Jan Arndt – lat 73, z ul. Brzozowej
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