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 Tu jest czas na zasługę, tu jest czas na dojrzewanie. A ponieważ 
każdego z nas rzeźbią inne ograniczenia, kształtuje się w nich 
indywidualność niepowtarzalna. Nie ma na świecie dwu identycznych 
ludzi. Każdy człowiek to niepowtarzalne arcydzieło, które wielbić 
będzie Boga w świecie pełnej wolności przez wieki. Zanieśmy dziś do 
Boga dziękczynienie za świat wolności, do którego zmierzamy, 
i dziękczynienie za to, że Syn Boga nauczył nas w ziemskich 
ograniczeniach kształtować nasze serce.  

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu zakończymy cykl nabożeństw majowych 
[codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą św.]. Od czwartku o tej 
samej porze - nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego. Do 
tej modlitwy dołączamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
Zapraszamy. 
2. W rozpoczynającym się tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na wspólną 
modlitwę w intencji powołanych do służby Bożej. W piątek będziemy 
oddawać cześć Najświętszemu Serca Pana Jezusa. Spowiedź święta 
pół godziny przed Mszą świętą. Tego dnia odwiedzimy również 
naszych chorych. W sobotę zapraszamy na poranną Mszę świętą i 
nabożeństwo fatimskie-ku czci Matki Bożej. 
3. W tym tygodniu obchodzimy: 
29 maja - wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej - zakonnicy 
30 maja - wspomnienie św. Joanny d’Arc - dziewicy 
31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
4. W niedzielę za tydzień obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego.  
5. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Elbląskiej i Elbląskie 
Duszpasterstwo Akademickie zapraszają na weekendowy kurs 
przedmałżeński 02-04. czerwca 2017. Rozpoczęcie godz. 18.00 - 
Kościół Bożego Ciała w Elblągu. Szczegółowe informacje i zapisy pod 
nr tel.55 232 78 93 lub 725 203 797. 
6. Parafia św. Brata Alberta w Elblągu zaprasza na IX Forum Rodziny, 
które odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca, pod hasłem: „Jak być 
w świecie, który dzieli. Małżeństwo świadome celu”. Każdego 
dnia o godz. 18:00 Eucharystia z homilią, a po niej konferencja p. 
Michała Piekary. Dokładne informacje na plakacie w gablocie oraz na 
stronie internetowej parafii św. Brata Alberta.   
7. W dniach 6-7 czerwca odbędzie się zbiórka elektrośmieci (stare 
lodówki, telewizory, odkurzacze, żelazka itp.). Celem tej akcji jest 
wsparcie misji. Zużyty sprzęt można przywozić i składać z tyłu za 
plebanią przy kotłowni. 
 

 

Por. Ks. E. Staniek 

Święto Nawiedzenia N M P 

 Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności 
chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do 
zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy 
zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył 
na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za 
przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w 
Bazylei (1441) to święto zatwierdził.  
 Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między 
uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim 
spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem 
Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny 
opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii 
(Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, 
około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły 
upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie matek 
(kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza 
za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w 
samym mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z 
Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może 
nawet do Hebronu - pieszo.  
 Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że 
Elżbieta już wszystko wie - tak dalece, że nawet zwraca się do 
niej słowami anioła: "Błogosławiona jesteś między niewiastami". 
Słowa E lżb iety przywołu jemy zawsze,  i lekroć 
odmawiamy Pozdrowienie Anielskie.  
 Wydarzenie to rozważamy jako jedną z radosnych tajemnic 
różańca.  



Dzisiejsze czytania:     Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  
 

 
 
 

W drodze do wolności  

 
 

 
 Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej uroczystości, 
kościoły byłyby pełne. Ich pustka to znak małej wiary odnośnie 
tajemnic naszej wiary. Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby 
podziękować Bogu za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności. 
Dzisiejsza uroczystość mówi nam o tej wartości, której wszyscy 
szukają, a znaleźć nie mogą, mówi o prawdziwej wolności. 
 Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, 
że jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi 
siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycznymi, 
gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu. 
Ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni 
ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o chorobach i kalectwach. 
 A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do pełnej 
wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie pełnej 
wolności. Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi 
w świat wolności. 
 Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam powiedzieć coś 
więcej. Doczesność to nie tylko więzienie, czasami bardzo ciasne, 
takie niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki człowiek, jak łóżko 
ciężko chorego człowieka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To są te 
straszne więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa 
wykorzystania wszystkich ograniczeń do kształtowania własnego 
serca, do dojrzałości. To jest tak, jakbyśmy byli w bardzo ciasnej 
formie, w której kształtuje się nasze serce do pełni wolności. 
Chrześcijaństwo to radość nie tylko czekania na wolność, ale radość 
twórczego przeżywania każdego dnia. 
 Podziękujmy dziś Chrystusowi zarówno za to, że otworzył przed 
nami drogę do świata prawdziwej wolności, jak i za to, że możemy 
razem z Nim przyjąć te wszystkie ograniczenia wiedząc, że kształtują 
one nasze serce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poniedziałek, 29.05 
7.00  
18.00 śp. Józef Mroczek (30 dzień po pogrzebie) 
Wtorek, 30.05 
7.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00  śp. Wojciech Znamierowski (33 rocz.) 
Środa, 31.05. 
7.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00 śp. Jan Stelmach 
18.00 Dziękczynna w 44 rocz. urodzin Andrzeja i syna 10 rocz. urodzin 

Aleksy 
Czwartek, 01.06 (Pierwszy Czwartek Miesiąca, Dzień Dziecka) 
7.00  
18.00 śp. Mateusz Szydłowski (5 rocz.) 
18.00 śp. Patryk Balana (5 rocz.) 
Piątek, 02.06 (Pierwszy Piątek Miesiąca) 
7.00  
18.00 śp. ks. Bronisław Trzciński 
18.00 
Sobota, 03.06 (Pierwsza Sobota Miesiąca) 
7.00 W intencji Artura – dziękczynno błagalna 
18.00 śp. Irena, Czesław, Eryka i zmarli z rodz. Łukaszewicz 
18.00 śp. Mieczysław Rak (3 rocz.), Rozalia, Jerzy, Anna, Stanisław, 

Stefan 
Niedziela, 04.06 (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) 
8.00 Dziękczynna z okazji 50 rocz. urodzin Leszka 
8.00 śp. Marta Sinica (15 rocz.) 
9.30 śp. Małgorzata Włodarczyk (5 rocz.) 
11.00 śp. Władysław, Elżbieta Kleinowscy oraz Czesław Góralek 
12.30 Msza w intencji Żywego Różańca 
12.30 śp. Franciszek Wołpiuk (11 rocz.) i rodzice z obojga stron 
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Cecylii Grabowskiej 

 4                      Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                   

Wniebowstąpienie Pańskie 28 V 2017 r. 
Intencje mszalne 29.05 - 04.06.2017r.  
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