
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 29; IV Niedziela Wielkiego Postu, 31 Marzec 2019 
      Czyt: Joz 5,9-12; Ps 34; 2Kor 5,17- 21; Łk 15, 1-32 

 

  
 
 
Myśl o święcie Paschy dawnym i nowym, wyrażającym 

pojednanie człowieka z Bogiem, uobecnia się coraz więcej w liturgii 
Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie przedstawia naród wybrany, jak po 
długim oczyszczeniu w ciągu czterdziestoletniej wędrówki po pustyni 
wchodzi wreszcie do ziemi obiecanej i świętuje w radości pierwszą 
Paschę. Bóg przebacza mu niewierności i dotrzymuje dawnych obietnic 
dając Izraelowi ojczyznę, w której będzie mógł wznieść na Jego cześć 
świątynię. 

Lecz „to, co dawne, minęło — zauważa drugie czytanie — a oto 
wszystko stało się nowe!”. Wielką nowością jest Pascha chrześcijańska, 
zastępująca dawną; Pascha, w której Chrystus został ofiarowany, by 
pojednać ludzi z Bogiem. To już nie jest krew zwykłego baranka, ani 
obrzęd obrzezania lub ofiara z owoców ziemi czyniąca ich miłymi Bogu, 
lecz sam Bóg osobiście sprawuje zbawienie ludzkości, oddając swojego 
Jednorodzonego Syna. „Albowiem w Chrystusie Bóg zjednał ze sobą 
świat, nie poczytując ludziom ich grzechów”. Tylko Bóg mógł podjąć to 
dzieło, tylko Jego miłość mogła je natchnąć, a miłosierdzie 
urzeczywistnić. Niewinny Chrystus zastąpił człowieka grzesznego. 
Ludzkość została uwolniona z ogromnego ciężaru win, one bowiem 
spadły na ramiona „Tego, który nie znał grzechu”, a którego Bóg 
„uczynił dla nas grzechem, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 
Bożą”. Jeszcze raz Wielki Post wzywa do rozważania miłosierdzia 
Bożego objawionego w tajemnicy paschalnej, dzięki niej bowiem 
człowiek stał się w Chrystusie „nowym stworzeniem”, wolnym od 
grzechu, pojednanym z Bogiem, wracającym do domu Ojca. 

Dwie przypowieści ewangeliczne mówią o powrocie. Jezus 
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Poniedziałek, 01 kwietnia 2019- Msza święta o Duchu Świętym 
700  
1800 śp. Czesława(k) Mroch (30 Msza święta gregoriańska) 
Wtorek, 02 kwietnia 2019 
700 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne  łaski dla P. Józefy 
Strucińskiej 
1800  śp. Jerzy Niemira 
Środa, 03 kwietnia 2019 
700   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla P. Marii 
1800 śp. Ksawier Postek 
1800 śp. Ryszard Korba, oraz rodzice i rodzeństwo 
Czwartek, 04 kwietnia 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca 
700 śp. Jadwiga Sitkowska (30 dzień po pogrzebie) 
1800  śp. Marianna i Hieronim Jasińscy 
Piątek, 05 kwietnia 2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700  śp. Waldemar Gromadzki 
1800 śp. Bronisława(k), Jan, Joanna i Augustyn oraz Marcjanna(k) 
1800 o Boże błogosławieństwo dla P. Henryki(k) Dudek z okazji 90 
rocznicy urodzin 
Sobota, 06 kwietnia 2019- Pierwsza Sobota Miesiąca 
700  śp. Maria Soukup-Maliszewska 
1800  
Niedziela, 07 kwietnia 2019 – Początek Rekolekcji Wielkopostnych 
800 śp. Jan Rybaczewski, Władysława(k) Szydlak 
930 śp. Franciszek Grabowski i zmarli z rodziny z obu stron 
930 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Alicji z okazji 16 rocznicy urodzin 
1100  śp. Maria, Jan i Henryk z rodziny Robak 
1100 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Zuzanny w 10 rocz. urodzin  i Hanny w 6 rocz. urodzin 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Stanisław Piekarski (3 rocz.), Teresa i Henryka(k) 
1800 śp. Helena i Józef Czuba oraz Jan i Aleksander Miciak 

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry (Ps 34) 



posługuje się nimi, by dać zrozumieć ludziom uważającym się za 
sprawiedliwych — uczonym w Piśmie i faryzeuszom — tajemnice 
miłosierdzia Bożego. Jezus przyszedł dać życie grzesznikom, ma wiec 
prawo ukryć się pod figurą pasterza, który zostawia trzodę i idzie szukać 
owcy zbłąkanej, „a znalazłszy ją, bierze z radością na ramiona”  
(Łk 15, 5). Chrystus szuka każdego człowieka, Jego łaska i miłość idzie 
za nim; jest bowiem odkupiony Jego krwią. Każdy człowiek powinien 
pozwolić, by Pan go dosięgnął, pochwycił i podniósł do lepszego życia 

Następną jest przypowieść o synu marnotrawnym, który opuścił 
dom ojca zażądawszy swojej części, by żyć w niezależności i swobodzie. 
Wskutek występków utracił jednak mienie i swobodę, stając się 
niewolnikiem namiętności i nędznym pastuchem świń. Przyczyną jego 
powrotu stały się wyrzuty sumienia, echo głosu Bożego. Bóg jest tym 
ojcem, który wyczekuje bez wytchnienia synów, co Go opuścili, 
i pobudza ich do powrotu cierniem doznanego zawodu i wyrzutami 
sumienia. A gdy zobaczy ich na drodze skruchy, wybiega naprzeciw, by 
przyśpieszyć pojednanie, zaofiarować im pocałunek przebaczenia 
i urządzić przyjęcie. W tym przyjęciu muszą uczestniczyć także synowie 
pozostali w domu, wierni obowiązkom więcej może ze zwyczaju niż 
z miłości, a więc niezdolni zrozumieć miłości ojca ku zbłąkanym 
braciom, jego radości z ich powrotu, i dzielić jej z nim. Zresztą wszyscy 
ludzie, chociaż w różny sposób i w różnej mierze, są grzesznikami. 
Błogosławieni ci, którzy uznając to z pokorą, odczuwają potrzebę 
pojednania się z Bogiem, nawracania się coraz bardziej do Jego miłości 
i do miłości ku braciom. 

 
 

Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego syna z jego przeszłości, 
lecz przywraca mu godność, daje sandały, szaty, pierścień oraz obficie 

zastawiony stół zamiast strąków wykradanych świniom. To jest 
prawdziwa radość ojca: na nowo zasiąść do stołu wraz ze swym ocalonym 
synem. A starszy brat? Porządny, może wręcz nieskazitelny, nie potrafi 
uczestniczyć w radości ojca. Dlaczego? Może nie odkrył, że służba ojcu 
jest radością, może nie wpadł na to, że codzienne zasiadanie z ojcem do 

stołu to niewiarygodne wręcz wyróżnienie, a może po prostu zabrakło mu 
wdzięczności... Czy potrafię ucieszyć się z czyjegoś powrotu?  

Czy nie pogardzam innym człowiekiem? Czy nie wywyższam się?  

Czy potrafię się ucieszyć z tego, co mam, ze stołu, który codziennie 
zastawia dla mnie Ojciec? 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątki – 
Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 
17:30; Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. Codziennie rów-
nież o godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

2. Od kwietnia zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca będzie 
sprawowana Eucharystia o Duchu Świętym oraz nabożeństwo w 
intencji odnowy życia duchowego naszej parafii. 

3. W tym tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i sobota mie-
siąca. W czwartek modlimy się o nowe i święte powołania do 
służby Bożej, w piątek czcimy Serce Pana Jezusa. Odwiedzimy 
również tego dnia naszych chorych. W sobotę poranna Msza św. 
o Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwo fatimskie. 

4. W sobotę o godz. 11:00 w Katedrze św. Mikołaja w Elblągu od-
będą się święcenia biskupie ks. Wojciecha Skibickiego – nowego 
biskupa pomocniczego naszej diecezji. 

5. W przyszłą niedziele rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. 
6. Dziś również możemy wspomóc w ramach jałmużny wielkopost-

nej ks. Leona Juchniewicza – misjonarza pracującego w Ekwado-
rze i prowadzącego szkołę dla ubogich dzieci. 

7. 12 kwietnia ekstremalna Droga Krzyżowa. Jak co roku nocne 
wędrowanie rozpocznie się Mszą świętą o 20:00 w parafii Św. Br. 
Alberta.  

8. Wypełnione kary kolonijne oraz wpłaty można przynosić do za-
krystii do ks. Piotra. OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
ORAZ TERMIN DO KOŃCA KWIETNIA! 

9. W przyszłą niedzielę (7 kwietnia) wyjście do kina na film  
„Miłość i Miłosierdzie”. Jeszcze tylko dziś trwają zapisy. 

10. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej. 
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. 

Por. O. Gabriel 

Por. Oremus 


