nr 23/2016 (427) 05 VI 2016 rok
X Niedziela zwykła: (1 Krl 17, 17-24; Ps 30; Ga 1, 11-19; Łk 7, 11-17)

I

W życiu spotykają nas różne dramatyczne sytuacje. Sytuacje, z którymi ciężko jest nam się pogodzić:
zaginięcie bliskiej osoby, nieuleczalna choroba, ciężki wypadek, nagła śmierć kogoś bliskiego. Często
nie potrafimy sobie z tymi sytuacjami poradzić i poszukujemy wsparcia, słów otuchy, nadziei na lepsze
jutro. Choćby taka sytuacja, z którą pewnie niejeden z nas musiał się zmierzyć w swoim życiu. Przyszła
do mnie kilka dni temu kobieta. Powiedziała do mnie:
Proszę ojca, ojciec pamięta, że we wrześniu mieliśmy z mężem jubileusz małżeństwa. A teraz wróciłam
z wycieczki zagranicznej, źle się poczułam. Myślałam, że to problemy z ciśnieniem. Poszłam do lekarza.
Diagnoza straszna: nowotwór z przerzutami. I tak przyszłam się już chyba pożegnać. Jutro idę do szpitala.
Jestem gotowa na wszystko i pojednana z Bogiem. Niech ojciec mnie pobłogosławi.
Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, pokazuje nam również niezwykle dramatyczny obraz. Oto naprzeciw siebie idą dwie procesje: z jednej strony Jezus z uczniami, z drugiej strony idzie wielki tłum ludzi,
żegnający zmarłego młodzieńca, jedynego syna wdowy z Nain. Opis dramatyczny, ponieważ kobieta
wraz ze śmiercią syna straciła wszelką nadzieję. Straciła nadzieję na spokojne życie, nadzieję na to,
by godnie żyć. Nic więc dziwnego, że kobieta była zrozpaczona. I to właśnie bezgraniczna rozpacz matki
wywołała współczucie Jezusa. Współczucie, które skłoniło Mistrza z Nazaretu do działania. Czytamy:
Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz».
Jezus postanowił w tej beznadziejnej sytuacji zainterweniować. Wziął sprawy w swoje ręce, choć nie był
o to przez nikogo proszony. Dotknął mar, po czym wskrzesił młodzieńca:
Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!
I procesja śmierci zamieniła się w procesję życia.
Co ewangelista Łukasz chciał nam pokazać przez to wydarzenie?
Ewangelista Łukasz chciał nam pokazać, że Jezus jest Bogiem miłosierdzia, zatroskanym o potrzeby
każdego człowieka. Jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Pragnie każdego z nas obdarzyć swoją miłością, swoim pokojem i przebaczeniem. Chce, abyśmy i my umieli stawać się miłosierni na
Jego wzór dla naszych braci. Chce, abyśmy potrafili dostrzec i pomóc tym, którzy żyją obok nas.
Chce, abyśmy zobaczyli chorą sąsiadkę potrzebującą osoby do zrobienia choćby drobnych zakupów; biedne dzieci sąsiadów, które nie mają za wiele do zjedzenia. Chce, abyśmy zobaczyli, może tych najbliżej nas:
męża, żonę, swoje dzieci, którzy potrzebują czasem tylko − a może aż − dobrego, pokrzepiającego słowa,
zwykłej ludzkiej życzliwości. Dlatego tak bardzo potrzeba, abyśmy kształtowali w sobie postawę miłosierdzia. (…)
Żadna ludzka tragedia, żaden ludzki problem nie może być obojętny naszemu sercu. Jeśli będziemy
patrzeć tylko na samych siebie, tylko na nasze szczęście, możemy zaskorupić się we własnym egoizmie.
Chrystus, a przez Niego Kościół, pokazuje nam bardzo mocno, co mamy robić, byśmy zrozumieli,
czym jest miłosierdzie nad bliźnim. I oto zrozumienie dzisiaj prośmy Boga.
Autor: o. Rafał Nowak CSsR – Duszpasterz w parafii Matki Bożej Pocieszenia – Wrocław
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/92545/164458/X_Niedziela_Zwykla.html
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Z całej swej duszy czcij Pana i szanuj Jego kapłanów,
z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył i nie porzucaj sług Jego ołtarza.
Syr 7,29-30

Apostolat Margaretka jest wspólnotą osób świeckich, które, świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie, pragną nieść modlitewną
pomoc Kościołowi.
Został on zainicjowany w Medjugorju (Bośnia i Hercegowina) w 1981 roku jako odpowiedź na prośbę Maryi,
Królowej Pokoju, przedstawioną w prywatnych objawieniach o. Jozo Zofko (ówczesnemu proboszczowi w
Medjugorje).
„Drogie dzieci! (...) Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada."
Orędzie Matki Bożej z dnia 18 marca 2009 r.

Symbolem Apostolatu stał się mały, biały kwiatek margaretki. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, a
w 7 płatkach imiona 7 osób, które modlą się za niego (każda osoba w określonym dniu tygodnia). Osoby te
składają przyrzeczenie dożywotniej modlitwy. Składa się na nią krótka modlitwa za kapłana oraz Koronka
Medjugorska (Wierzę oraz 7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu).
Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną
modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może
należeć do wielu Margaretek.
Do Apostolatu Margaretka przystąpić może każda osoba. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat,
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.margaretka.org.pl
Chętnych do podjęcia modlitwy za kapłanów prosimy o kontakt z panią Zofią Ruszczyk.
"Nie ma złych Kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą." św. Jan Maria Vianney

VII Zjazd Apostolatu margaretka w Elblągu
W dniu 11.06.2016 r. odbędzie się już po raz
VII Zjazd Apostolatu w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu przy ul. Robotniczej 69.
Program:
Godz. 9:30 Przywitanie i zawiązanie Wspólnoty
Godz. 10:00 Konferencja
Godz. 10:30 Różaniec za Kapłanów
Godz. 11:00 Eucharystia
Godz. 12:30 Agape

Parafia św. Brata Alberta zaprasza
na VIII Parafialne Forum Rodziny,
które odbędzie się w dniach
od 12 do 15 czerwca, pod hasłem:
„WESELE BEZ KOŃCA”. Każdego
dnia Eucharystia z homilią i konferencja ks. Mirosława Malińskiego.
Początek godz. 18.00. Dokładne
informacje na stronie internetowej
parafii oraz na plakatach informacyjnych.

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA CZERWIEC 2016
Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarności.
Intencja misyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki, spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaka mają pełnić.
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 7 czerwca 2016 r. o godz. 17:15.

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 i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 06.06

7:00
8:00
18:00
Karmel

Wtorek

7:00
8:00
18:00
Karmel

18:00
Karmel

1.
1.
1.
1.
1.

18:00
Karmel

18:00
Karmel

09.06

10.06

13:00
16:30
18:30
Karmel

1 Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26

1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Rz 5, 5-11; Mt 5, 27-32

11.06

Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13

1. + Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik
1. + Piotr Barłowski (gr. 15)
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Redemptorystów; 2.+Feliks Jaworski (gr.17)
1. W intencji Doroty Życzkowskiej w dniu urodzin; 2. + Mieczysława Olczyk w 1 rocz. śm;
3. + Zofia i Zygmunt Baron, Zdzisław, Hipolit, Wiesław
1. W intencji dobroczyńców OCD
Niedziela 12.06

7:00
8:30
10:00
11:30

1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19

1. + Wiera Siedlecka w 1 mies. po śm.; 3. + Piotr Barłowski (gr.14)
1. + Feliks Jaworski (gr.16); 2. + Henryk Falkowski
1. Dziękczynno – błagalna w 10 rocz. sakr. małżeństwa Joanny i Piotra jabłońskich; 2. Antoni i
Anastazja Ignatowicz, Michał i Tadeusz Wasilewscy, Salomea i Jan Czerniawscy
1. W intencji Ojca Świętego
Sobota

7:00
8:00
11:00

08.06

+ Cecylia Dawidowicz (int. od uczestników pogrzebu)
+ Wacław Małyszko, rodzice, teściowie; 2. + Teresa Przybyłek w 1 mies. po śm., Aneta
Dziękczynno – błagalna w intencji O. Jana Rzepieli z okazji 42 rocz. kapłaństwa
+ Feliks Jaworski (gr. 15); 2. Damazy Gosik;
+ Piotr Barłowski (gr.13)

Piątek

7:00
8:00

1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16

1. + Irena Paszkiewicz (int. od uczestników pogrzebu); 2. + Stanisława Sawka
1. O błog. Boże dla rodzeństwa; 2. + Piotr Dziudzik w 1 r. śm.
1. + Teresa Przybyłek (int. od uczestników pogrzebu); 2. Ksawera Genge w 1 mies. po śm.;
3. + Feliks Jaworski (gr.14)
1. + Piotr Barłowski (gr.12)
Czwartek

7:00
8:00
17:00
18:00
Karmel

07.06

1. + Józef Walczak (int. od uczestników pogrzebu); 2.+Felicja i Jan Puszczałwoscy; 4. + Kazimierz
Borejko (gr.30)
1. + Ignacy, Stanisława, Rozalia, Leon; 2. + Piotr Barłowski (gr.11)
1. W int. podziękowań i próśb złożonych na Nowennie Nieustannej; 2. + Alina Leśniowska
w 1 mies. po śm.; 3. + Feliks Jaworski (gr.13)
1. W int. Elżbiety
Środa

7:00
8:00

1 Krl 17, 1-6; Ps 121; Mt 5, 1-12

1. + Tadeusz Nienadowski; 2. + Kazimierz Borejko (gr.29); 3. + Alicja Lewandowska
1. + Feliks Jaworski (gr.12); 2. + Piotr Barłowski (gr.10)
1. Intencja zbiorowa za zmarłych; 2. + Anna Gorzko - Ocipka; 3. Dziękczynno – błagalna w 7
rocz. sakr. małżeństwa Doroty i Karola; 4. O błog. Boże dla Agaty Skwira w dniu urodzin
1. Int. OCD

2 Sm 12, 1. 7-10. 13; Ps 32; Ga 2, 16. 19-21; Łk 7, 36 – 8,3

1. + Ala, Marian Posłuszny, Ludwik, Katarzyna Juszczel, Jan; 2. + Aniela i Piotr Górka
1.+Krystyna i Lucja Koc, Regina i Józef Łuba; 2.+Mariusz, Ireneusz, zm. z rodz. Stępkowskich
1. + Tomasz Mazurek, Krystyna Sarnowska i zm. z rodziny; 2. + z rodz. Hardziejków
1. + Jan, Maria, Alicja, Kazimierz Siwiccy; 2. + Edmund i Leokadia Stojek
1. dziękczynno – błagalna w int. rodziny Kalkowskich; 2. Dziękczynoo – błagalna w 18 rocz.
urodzin Emilii Kucińskiej
1. + Feliks Jaworski (gr.18)
1. + Tadeusz Górski
1. + Piotr Barłowski
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Ogłoszenia: Dziesiąta niedziela zwykła – 05 VI 2016 r.
1. Niedziela, 05 czerwca: (Dziesiąta niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Gościmy w naszej parafii przedstawicieli Wspólnoty Domowego Kościoła.
Składka zbierana na Mszach św. przeznaczona jest na prace wykonywane w naszym kościele.
Dzisiaj zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
- od godz. 8:00 do 16:00 będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2. W poniedziałek, 06 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe i modlitwy za zmarłych.
- o godz. 18:00 – Msza św. zbiorowa za zmarłych
3. We wtorek, 07 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej wraz z litanią loretańską. Prosimy o składanie
do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
- Na Nowennie i Mszy św. będziemy gościli O. Wacława Zyskowskiego, neoprezbitera redemptorystę.
4. W środę, 08 czerwca: (Wspomnienie św. Jadwigi, królowej)
- II rocznica Ingresu Pasterza Diecezji Księdza Biskupa dra Jacka Jezierskiego
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe i modlitwy do Św. Michała Archanioła
5. W czwartek, 09 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – nabożeństwo czerwcowe.
6. W piątek 10 czerwca: (Wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00,18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 21:00.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- godz. 21:00 modlitwa na zakończenie dnia.
7. W sobotę 11 czerwca: (Wspomnienie Św. Barnaby, apostoła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- Od godziny 9:30 rozpocznie się spotkanie Wspólnot „Margaretek”.
8. W niedzielę 12 czerwca: (Jedenasta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 9:30 rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych
- Zbiórka do puszek na organizację Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę dla Grupy Pielgrzymkowej
Salvator – Redemptor.
- godz. 15:30 – II Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci
- godz. 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa
Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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