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Intencje mszalne 03.04 - 09.04.2017r.  

                                                                                                        

Poniedziałek, 03.04 

7.00 i  18.00 - wolne intencje 

Wtorek, 04.04 

9.30 śp. Krzysztof Kacperski 

18.00  O nawrócenie Kacpra, Kamila i Patryka i wyzdrowienie dla 

Patryka 

18.00 śp. Hieronim (37 rocz.) i Marianna Jasińscy i zmarli z obojga stron 

Środa, 05.04. 

7.00  

18.00 śp. Jadwiga Stasiak  

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza z okazji 24 rocz. urodzin 

 z prośbą o zdrowie 
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decyzją. W przypadku, gdy okaże się, że któraś z zarejestrowanych osób 
jest czyimś bliźniakiem genetycznym, daje tej osobie nadzieje na nowe 
życie.  
 Kandydat na dawcę szpiku nie ponosi żadnych kosztów 
wykonywanych badań, kosztów umieszczenia go w rejestrze ani kosztów 
związanych z pobraniem szpiku. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, 
powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Zarejestrować 
może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący 
minimum 50 kg. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy 
zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy 
zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do 
przeszczepienia.   

Nie może to być osoba, która: 
 
 
 
 

- chorowała bądź choruje na nowotwory, choroby hematologiczne, 
choroby immunologiczne 
- jest nosicielem wirusa HIV, HBS, HCV (żółtaczki typu B i C), 
- Jest chora na cukrzycę, padaczkę (chyba że przez co najmniej 3 lata 
od zakończenia leczenia nie wystąpiły u niej ataki drgawkowe), 
łuszczycę, kiłę, chorobę Creutzfeldta-Jacoba, postępującą demencję lub 
zwyrodnieniową chorobę neurologiczną, w tym o nieznanym 
pochodzeniu, 
- w wywiadzie rodzinnym wskazuje, że może być zagrożona gąbczastym 
zwyrodnieniem mózgu albo chorobami dziedzicznymi, 
- otrzymała przeszczep rogówki, twardówki lub opony twardej, albo 
została poddana nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, 
w której zastosowana mogła być opona twarda, 
- otrzymała jakikolwiek ksenoprzeszczep (przeszczep odzwierzęcy), 
- była leczona hormonami uzyskanymi z ludzkich przysadek, 
- była leczona środkami immunosupresyjnymi, 
- stosowała domięśniowo lub dożylnie leki, które nie zostały przepisane 
przez lekarza, 
- ze względu na swoje zachowania seksualne należy do grup 
podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi 
przenosić się drogą przetoczenia krwi, 
- choruje na jakąkolwiek inną poważną chorobę aktywną przewlekłą lub 
nawracającą. 

Ogłoszenia parafialne 
1. Za tydzień 09 kwietnia przypada Niedziela Męki Pańskiej czyli 
Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. Będzie poświęcenie palm. 
2. Od dziś - do wtorku [2-4 kwietnia] w kościele Bożego Ciała w Elblągu 
[ul. Robotnicza 29], trwają rekolekcje wielkopostne dla osób żyjących  
w związkach niesakramentalnych. Rozpoczęcie o g. 17.00.  
3. Niedziela Palmowa (09 kwietnia) będzie jednocześnie Dniem Dawcy 
Szpiku. W Sali na plebanii w godzinach od 9:00 do 14:00 będzie można 
się zarejestrować jako  potencjalny dawca.  Więcej informacji w artykule 
zamieszczonym w biuletynie. 
4. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Krzysztof Kacperski—lat 52, z ul. Jaśminowej 
Śp. Marianna Obszarna—lat  85, z ul. Grunwaldzkiej 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 



Dzisiejsze czytania:    Ez 37,12-14; Ps 130; Rz 8,8-11;  J 11,1-45 
  

 
 
 
 
 

I Ty możesz uratować komuś życie!                                         
Dla Ciebie to tylko chwila, dla kogoś to całe życie.  

 
 Ojciec Święty Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae napisał, że 
na heroizm naszej codzienności „składają się małe lub wielkie gesty 
bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych 
gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie  
z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, 
pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei” (nr 86).  
 Realizując duchowy testament Jana Pawła II pragniemy zachęcić 
Państwa do odważnego dzielenia się swoim życiem i pomagania tym 
ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci. 
 Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są 
alarmujące: co 35 sekund komuś na świecie stawiana jest diagnoza - rak 
krwi. W Polsce, co 60 minut ktoś dowiaduje się, że to: białaczka, czyli 
nowotwór krwi. Rak krwi pośród chorób dziecięcych jest najczęstszą 
przyczyną śmierci. Bez względu na wiek, płeć czy dotychczasowy stan 
zdrowia - każdy może zachorować.  
 Dla wielu chorych jedyną szansą na wyzdrowienie jest 
przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku. Jedynie 25% 
pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie – czyli od 
tzw. dawcy spokrewnionego. Co drugi zdiagnozowany chory, który został 
zakwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, tego 
dawcy nie znajduje, nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego. 
Dlatego bardzo ważne jest, budowanie bazy potencjalnych dawców 
szpiku kostnego, którzy jako ludzie dobrej woli rejestrują się, by 
bezinteresownie ratować życie innej osobie. 
 W związku z powyższym Fundacja DKMS Polska (Baza Dawców 
Komórek Macierzystych Polska) wraz z osobami zainteresowanymi 
propagowaniem idei dawstwa, organizuje w różnych miejscach Polski, 
Dni Dawców Szpiku. Akcje pod tym hasłem zwiększają szansę na 
znalezienie Dawców dla pacjentów potrzebujących przeszczepienia.
 Rejestracja każdego potencjalnego dawcy jest bardzo poważną 

Czwartek, 06.04 

7.00 śp. Leonarda Zimińska 

18.00  

Piątek, 07.04 

7.00    

18.00 śp. Ludwik Hitner (25 rocz.) 

Sobota, 08.04 

7.00  śp. Marianna Opałko  

18.00  

Niedziela, 09.04  

8.00 śp. Jan Rybaczewski (6 rocz.) 

9.30 śp. Jan Kuczura (16 rocz.) 

11.00 śp. Beata i Janusz Chryniewiccy (3 rocz.), Marian Peroń 

12.30 śp. Kazimierz Rogalski (17 rocz.), Ewa Rumińska (30 rocz.), zmarli 

z rodziny 

18.00 śp. Józef Falkowski (9 rocz.), zmarli z rodz. Falkowskich, 

Wiśniewskich i Budkiewicz 
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Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu 
zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią 
jest ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego 
przyjaciel wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość 
każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. 
„Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli”.Życie nie ma końca i tej 
właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj uchwycić. .        (Oremus) 

   Przemyśl to... 


