
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 

 
 
 
 
 
 

NR 31; V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 29 Kwiecień 2018 
                   Dz 9, 26-31; Ps 22;  1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 Liturgia słowa podaje nam dzisiaj w  
streszczeniu drogę życia 
chrześcijańskiego:nawrócenie,wszczepieni
e w tajemnicę Chrystusa, rozwój miłości.
 Pierwsze czytanie (Dz 9, 26–31) 
opowiada o przybyciu Szawła do 
Jerozolimy, gdzie „wszyscy bali się go nie 
wierząc, że jest uczniem” (Dz 9,26 ). Lecz 
Szaweł w drodze do Damaszku „ujrzał 
Pana, który przemówił do niego” (Dz 9, 
27), i porażony łaską w sposób 
nadzwyczajny, z zaciętego nieprzyjaciela 
stał się żarliwym apostołem Chrystusa. Nie 
wszyscy nawracają się tak gwałtownie. 
Zazwyczaj wymaga to długiej pracy, 
pokonywania namiętności i złych 
przyzwyczajeń, zmiany mentalności 
i postępowania. Dla wszystkich jednak jest 
możliwe, i to nie tylko jako przejście 
z niewierności do wiary, od grzechu do życia w łasce, lecz także jako 
praktyka cnót, rozwój miłości, asceza potrzebna do świętości. Pod 
tym względem nie jest tylko epizodem, ale obejmuje całe życie.  
 Nawrócenie, umocnione przez sakrament, włącza człowieka 
w Chrystusa, aby żył w Nim i aby żył właśnie Jego życiem. Jest to 
temat dzisiejszej Ewangelii (J 15, 1–8): „Wy trwajcie we Mnie, a Ja 

Intencje mszalne: 30.04 - 06.05 
 

Poniedziałek, 30 kwiecień 2018  
700  śp. Grażyna Ulatowska 
1800  śp. Eugeniusz Wyszyński 
Wtorek, 01 maj 2018 – wspomnienie świętego Józefa Robotnika 
700 śp. Marian Wieliczkiewicz 
1800  śp. Wiesław Wilmański (1 Msza święta gregoriańska) 
Środa, 02 maj 2018   
700   śp. Wiesław Wilmański (2 Msza święta gregoriańska) 
1800 za Darię i Tomka oraz ich synka Antosia  o Boże błogosł. 
Czwartek, 03 maj 2018  - urocz. NMP Królowej Polski 
800 śp. Wiesław Wilmański (3 Msza święta gregoriańska) 
930  śp. (11 rocz.) Dariusz, Czesław, Janina, Wojciech, Henryk, za 
szwagrów i rodziców z obojga stron 
1100  
1230   
1800 śp. Gieneusz Grajoszek 
Piątek, 04 maj 2018 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700  śp. Michał Śliwka 
1800 śp. Wiesław Wilmański (4 Msza święta gregoriańska) 
Sobota, 05 maj 2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca 
700 śp. Wiesław Wilmański (5 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Jadwiga Stasiak (12 rocz.) 
1800 śp. Zbigniew (5 rocz.) 
Niedziela, 06 maj 2018   
800 śp. Mieczysław Bulkowski (11 rocz.), Zbigniew Bulkowski (5 
rocz.) 
800 Renata Rataj (2 rocz.) 
930  śp. Zygmunt Maszewski 
1100 śp. Genowefa(k) Cyrek 
1230  Żywy Różaniec 
1230  śp. Wiesław Wilmański (6 Msza święta gregoriańska) 
1230  śp. Antoni Brzeziński, zmarli z rodziny  Brzezińskich, Pazgrad, 
Andrukajtis, Maliszewskich 
1800 śp. Mieczysław Walczak (6 rocz.), Janina Walczak  

O Panie, niechaj trwam w Tobie, a Ty we mnie 

Kalendarz 
liturgiczny: 

01 V – Św. Józefa 
Robotnika 

03 V -  NMP 
Królowej Polski 

04 V – św. Floriana 

06 V – Apostołów 
św. Filipa i Jakuba 
młodszego 

„Kto trwa we Mnie 
przynosi owoc obfity”  



będę trwał w was — mówi Pan. — Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie — 
tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15, 4–5). 
Latorośl może żyć i owocować tylko wtedy, kiedy będzie złączona 
z krzewem. Podobnie chrześcijanin tylko trwając w Chrystusie może 
żyć w łasce i w miłowaniu przynosić owoce świętości. Oznacza to, że 
człowiek sam z siebie nie jest zdolny do życia nadprzyrodzonego; 
zależy on całkowicie od Chrystusa. Lecz oznacza to również, że 
Chrystus chce ożywiać człowieka swym własnym życiem. Dlatego 
chrześcijanin nigdy nie powinien się zniechęcać. Te siły, jakich nie 
ma w sobie, znajdzie w Chrystusie tym łatwiej, im bardziej odczuje 
prawdę Jego słów: „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5), i im 
więcej ufa Panu, który chce być całkowicie dla niego. Chrzest 
i wszczepienie w Chrystusa pochodzą od Niego, są darami darmo 
danymi. Lecz sprawą chrześcijanina jest żyć nimi, starając się trwać 
w zjednoczeniu z Chrystusem przez wierność osobistą, jak na to 
wskazują wiele razy powtarzane słowa: „trwajcie we Mnie”. Ważnym 
środkiem ułatwiającym wierzącemu trwanie w Chrystusie jest 
zachowywać Jego słowa (J 15, 7) przez wiarę, która skłania do ich 
przyjęcia oraz miłość, która pobudza do ich spełnienia. 
 Pośród wypowiedzi Pana jedna ma szczególną doniosłość; 
wspomina ją drugie czytanie (1 J 3, 18–24): „Przykazanie Jego. jest 
takie: abyśmy... miłowali się wzajemnie” (1J 3, 23). Praktyka miłości 
braterskiej jest znakiem wyróżniającym chrześcijanina, potwierdza 
bowiem jego życiową łączność z Chrystusem. Rzeczywiście, inaczej 
nie można by żyć w Chrystusie, gdyż istotą Jego życia jest miłość. 
Kto nie żyje w miłości, nie przynosi też owoców miłości. Jak Chrystus 
umiłował Ojca, a w Nim wszystkich ludzi, tak miłość chrześcijanina ku 
Bogu powinna wyrażać się szczerą miłością ku braciom. Dlatego św. 
Jan zaleca tak gorąco: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą” (1J 3, 18). Kto tak miłuje bliźniego — przyjaciół lub 
nieprzyjaciół — nie ma czego lękać się wobec Boga, nie dlatego żeby 
był bezgrzeszny, lecz ponieważ Bóg, który jest „większy od naszego 
serca i zna wszystko” (1J 3, 20), ze względu na miłość ku braciom 
przebaczy mu z wielkim miłosierdziem wszystkie grzechy. 
 

 
 

 
 

 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Dziś obchodzimy XII. Ogólnopolską Niedzielę Modlitw za 
kierowców. Zachęcamy do modlitwy w intencji kierowców, a 
jednocześnie apelujemy o spokojną i bezpieczną jazdę. 

 We wtorek rozpoczyna się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu, śpiewem litanii 
loretańskiej ku czci Matki Bożej oraz czytanką maryjną 
codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. Zapraszamy 
do udziału. 

 W czwartek obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski oraz święto państwowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Msze święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. W piątek odwiedzimy naszych chorych (ks. Sylwester 
odwiedzi swoich chorych w poniedziałek 7 maja). W sobotę 
zapraszamy na poranną Mszę św. i nabożeństwo fatimskie. 

 W przyszłą niedzielę swoje spotkanie ma Żywy Różaniec oraz 
Akcja Katolicka. 

 Oaza diecezji elbląskiej zaprasza na rekolekcje w okresie 
wakacyjnym.  Terminy rekolekcji oraz szczegóły na plakacie. 

 Nasza parafia organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci i 
młodzieży w dniach od 1 – 8 lipca tego roku.  Koszt 550 zł. 
Karty kolonijne do pobrania w zakrystii. 

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Jan Józef Ćwikliński – lat 68, z ul. Łęczyckiej 
ŚP. Czesław Filipowicz – lat 63, z ul. Grunwaldzkiej 

Obowiązujące prawo Kościoła określa piątek jako dzień pokuty. W 
Polsce obowiązuje katolików w piątki wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych [kan. 1251 KPK]. W trosce o spokój sumienia 
udzielam katolikom diecezji elbląskiej i przebywającym w jej 

granicach, dyspensy od obowiązującego prawa w piątek, dnia 4 
maja 2018 roku. Równocześnie proszę: o modlitwę i jałmużnę, to 

jest wsparcie biednych i znajdujących się w potrzebie. 
 

Informacja o dyspensie Ks. Biskupa Elbląskiego: 

Por.O.Gabriel 


