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V Niedziela Wielkiego Postu: (Ez 37, 12-14; Ps 130; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45)
Wyjdź na zewnątrz…
Czasami można jeszcze usłyszeć określenie dotyczące wyglądu: „Wyglądasz jak Łazarz”. Oczywiście chodzi o wygląd Łazarza po śmierci. Ocena negatywna, ale przynajmniej szczera. Z tego powodu ludzie, którzy czują się źle ze swoim wyglądem, unikają spotkań, zamykają się w domu, próbują tuszować lub chować swoje prawdziwe
oblicze pod warstwą ubrań lub makijażu.
Jak wyglądał Łazarz po śmierci, możemy się domyślać, chociaż Ewangelia na ten
temat nic nie mówi, Wiemy, że jego twarz była zasłonięta chustą. Jezus wskrzesił Łazarza słowami: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”. Wtedy dopiero rozwiązali mu opaski.
Jak wyglądał? Te nasze pytania są śmieszne, jakbyśmy chcieli wszystko wiedzieć,
podważyć boską interwencję. (…)
Wielkopostne nawrócenie jest duchowym wyjściem na zewnątrz; porzucamy
grzech, aby dusza i ciało radowały się jednością z udziału w życiu Chrystusa.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.89-90.

WIELKI POST 2017
Droga Krzyżowa dla dorosłych w każdą środę i w każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 830 i 1730.
Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1630
Droga Krzyżowa dla młodzieży w każdy piątek o godz. 1900
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17 30
Droga Krzyżowa ulicami Elbląga – środa 12.04.2017 r.
“24 godziny dla Jezusa” od godz. 2000 – 13/14.04.2017 r.
INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA KWIECIEŃ 2017
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając
poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 4 kwietnia o godz. 1715.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Skarbonki Jałmużny wielkopostnej
W Niedziele Palmową, czyli 09 kwietnia 2017 roku, przynosimy do kościoła skarbonki z ofiarami „Jałmużny wielkopostnej”. Twoja Jałmużna Wielkopostna pomoże w leczeniu dzieci
i osób starszych. Serdeczne składamy Bóg zapłać!
Uwaga!
Rodzice i Opiekunowie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej!
Próby w kościele przed Pierwszą Komunią Świętą. Obecność obowiązkowa!!!
 Szkoła nr 6 i 19
- 03 kwietnia (poniedziałek) – godz. 1600
- 05 kwietnia (środa) – godz. 1600
 Szkoła nr 1
- 04 kwietnia ((wtorek) – godz. 1615
- 06 kwietnia (czwartek) – godz. 1630
RODZINA RODZINIE. KOMU POMAGAMY?
Syryjczycy w Aleppo
80% Syryjczyków żyje w ubóstwie, co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej
potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci z 18 mln obecnych mieszkańców Syrii.
Wskutek wojny ponad 4,8 miliona osób uciekło z kraju, a liczba uchodźców wewnętrznych w Syrii szacowana
jest na co najmniej 6,5 miliona. Rodzinom brakuje pieniędzy, by zaspokoić podstawowe potrzeby – zapłacenie
za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej
żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić. Im dłużej trwa wojna i
państwo jest dewastowane, tym bardziej drożeją wszystkie usługi. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się
mieszkańcy miasta Aleppo, którzy poza ubóstwem i niepewnością zmagają się ze skutkami trwających działań
wojennych w postaci ciągłych ostrzałów rujnujących miasto i powodujących straty w ludziach.

Uchodźcy z Syrii w Libanie
Na terenie Libanu znajduje się 1,5 miliona uchodźców z Syrii. 500 tysięcy z nich to dzieci, z których połowa
pozbawiona jest dostępu do edukacji. Żyją oni przede wszystkim w nieformalnych obozowiskach albo w
opuszczonych domach.
Coraz trudniej jest pomagać, gdyż fundusze się kończą, zmęczenie i znużenie społeczeństwa libańskiego
narasta. Liban powoli nie wytrzymuje już 5-letniego obciążenia wojną i taką liczbą uchodźców. Liban jest
bardzo drogim krajem, więc kiedy oszczędności się wyczerpią, uchodźcy żyją zdani na opiekę Caritas czy
innych organizacji pomocowych.

Ubodzy Libańczycy
Napływ uchodźców do Libanu spowodował zubożenie prawie 50% społeczeństwa libańskiego, które przyjęło
największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni kraju. Ponad 500 tys. Libańczyków z 4 mln obywateli żyje w skrajnej nędzy.
W Libanie nie istnieje żaden system pomocy społecznej, a opieka zdrowotna jest płatna. W społeczeństwie
narastają konflikty. Stopa bezrobocia w Libanie wynosi 25% (w Europie 9,6%). Niektórzy biedni Libańczycy
proszą, by zakwalifikować ich jako Syryjczyków, bo wtedy dostaną pomoc. Czują się zapomniani przez
świat. Liban jest bardzo drogim krajem, ponad 150% droższym niż Polska. Minimalne utrzymanie rodziny
kosztuje 1000 USD. Znaczącym kosztem biednych rodzin jest opłata za szkołę, która również jest płatna.
Obecnie ten właśnie koszt staje się bardzo ważny, bo dobra edukacja zapewnia pracę, a przez to trwanie rodziny.
http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

Nasza parafia pomaga 5 rodzinom w programie Rodzina Rodzinie – Pomoc rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 03 IV – Dn 13, 41-62; Ps 23; J 8, 1-11
700
800
1800

Karmel godz. 730 - o dar wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w Elblągu

1.W int. Ryszarda - imieninowa
1. Dziękczynna za otrzymaną łaskę
1. Int. zbiorowa za zmarłych; 2. + Lech Lubasiński (gr.21); 3. + rodzice: Stanisław, Genowefa,
Stanisława, Władysław

Karmel godz. 7
Wtorek 04 IV – Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
00
1.
7
800 1. + Lech Lubasinski (gr.22)
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny; 2. + Łucja i Jan Osowscy

Środa 05 IV – Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps: Dn 3, 52-56; J 8, 31-42
700
800
1800

- + OCD

Karmel godz. 730 - o dar wieczystej adoracji Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w Elblągu

1.
1. O błog. Boże i zdrowie dla Wojciecha, Michała, Antoniego, Adama, Danuty, Grażyny
1. + Lech Lubasiński (gr.23)

Czwartek 06 IV – Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
700
800
1800

30

Karmel godz. 730 - O powołania kapłańskie i zakonne i o
świętość kapłanów

1.
1. O błog. Boże w pracy dla Michała i Adama.
1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. + Lech Lubasiński (gr.24); 3. + Edward, Józefa, Zygmunt,
Leon, Helena, Maria, Tadeusz, Bogdan

Karmel godz. 730 – W int. Parafii
Piątek 07 IV – Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
00
1. + Grzegorz Laskowski (int. od uczestników pogrzebu)
7
800 1. + Janina, Franciszek, Marianna, Jan, Roman i zm. z rodziny
1630 1. + Franciszka Strzembska
1800 1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości; 2. + Lech Lubasiński (gr.25)
Karmel godz. 7 - Int. OCD
Sobota 08 IV – Ez 37, 21-28; Ps: Jr 31, 10-13; J 11, 45-57
700 1. + Konrad, Stefania, Berta, Henryk, Maksymilian Grabowscy
800 1. + Jadwiga Mikulewicz w 1 mies. po śm.
1100 1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i zgromadzenia Redemptorystów; 2. W int Pielgrzymów –
zawodników Klubów Motocross; Osób Życia konsekrowanego; Wdów i wdowców; 3. + Jerzy
Łęgowski, Janusz, rodzice, teściowie, zm. z rodzin
1800 1. Dziękczynna za otrzymaną łaskę; 2. + Lech Lubasiński (gr.26); 3. + Wiktor i Maria Łukaszewiczowie, zm. dziadkowie z rodzin
30

Niedziela 09 IV – Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66

Karmel godz. 730 -

700 1. + Franciszek Szarmach
830 1. + Zbigniew Sobierański w 1 rocz. śm.
1000 1. + Tomasz Mazurek, Krystyna, Jan, Marianna Sarnowscy, rodzice, teściowie
1130 1. + Hieronim Wagner
1300 1. O błog. Boże, opiekę MBNP dla Bożenny i Bernarda Rocławskich – z okazji urodzin
1630 1. + Franciszek, rodzice, rodzeństwo z rodzin
1830 1. + Lech Lubasiński (gr. 27)
Intencje mszy św. Można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dziękujemy wszystkim Rodzinom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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Ogłoszenia: V Niedziela Wielkiego Postu – 02 IV 2017 r.
1. Niedziela, 02 kwietnia: (Piąta Niedziela Wielkiego Postu)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.
- Przed kościołem zbiórka do puszek w ramach akcji „Pola nadziei”.
- Wszystkie Msze święte i nabożeństwa sprawowane są w kościele sanktuaryjnym, w kaplicy Miłosierdzia Bożego trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do 17:30.
Msze św. w dni powszednie odprawiamy o godz. 7:00, 8:00 i 18:00, w sobotę dodatkowa Msza św. o godz. 11:00.
Spowiedź św. w dni powszednie w kościele sanktuaryjnym od godz. 7:00 do 8:30 i 17:30 do 18:30, w kaplicy
Miłosierdzia Bożego od godz. 8:30 do 10:00 i od 15:00 do 17:30, dodatkowo w piątek od godz. 19:00 do 20:45;
w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

2. W poniedziałek, 03 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych.

3. We wtorek, 04 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:15 – zmiana tajemnic różańcowych
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

4. W środę, 05 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 8:30 i 17:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej i modlitwy ku czci Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek, 06 kwietnia: (Dzień powszedni)
-

6. W piątek 07 kwietnia: (Dzień powszedni)
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:45.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: godz. 8:30 (dorośli), 16:30 (dzieci), 19:00 (młodzież).

7. W sobotę 08 kwietnia: (Dzień powszedni).
- Msze św. w naszym kościele sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 11:00 – Msza św. z udziałem osób życia konsekrowanego, wdów i wdowców oraz zawodników klubów motocrossowych. Po Mszy św. nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 09 kwietnia: (VI Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Na każdej Mszy św. poświęcenia palm.
- godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem. Bóg zapłać!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Pielgrzymki 2017
Częstochowa
I wersja Częstochowa XXV pielgrzymka RRM (8-9 lipca 2017 (koszt 145 zł)
II wersja Częstochowa, Wrocław, Trzebnica, Legnica, Ludomierz 8- 12 lipiec 2017 (koszt 650 zł)
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia (Helsinki) 18 – 23 sierpnia 2017 r. (6 dni – koszt 1600 zł + 70 Euro)
Więcej informacji na temat pielgrzymek i zapisy w Biurze Radia Maryja przy parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Elblągu, ul. Robotnicza 69
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