nr 10/2018 (500) 11 III 2018
IV Niedziela Wielkiego Postu: (2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21)

I

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 1Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w
imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».
Wiara…
Przysłowiowe zdanie do klasy wyżej związane jest często z otrzymywaniem dobrych ocen na koniec
roku. Uzyskanie tytułu naukowego to konkretna praca naukowa i egzamin. Na końcu niemalże każdego
kursu jest jakiś egzamin albo „coś” do zaliczenia. W pracy co jakiś czas jest jakiś kurs lub test, który „trzeba
pchnąć do przodu”, by awansować.
Czyżby podobnie było z naszą wiarą? Czyżby ta dzisiejsza Niedziela Laetare i ten różowy kolor szat
liturgicznych oznaczał znalezienie rozwiązania na egzamin wiary? Czy to rzeczywiście takie proste?
Dzisiaj Jezus mówi sam o sobie, że potrzeba, by został wywyższony na krzyżu, bo przyszedł po to, by
świat został przez Niego zbawiony. I jeżeli wyznam wiarę w Jezusa Chrystusa – tego, który przyszedł, by
zbawić świat, który został wywyższony na krzyżu – to zdobędę królestwo niebieskie. Jednym słowem, kiedy
przyjdzie moment egzaminu promującego mnie do życia wiecznego trzeba powiedzieć – wierzę. Tylko tyle
– wystarczy wierzyć! I wielu cały czas czeka na ten moment egzaminu… Czeka i czeka, żyjąc i postępując
tak, że z wiarą w Jezusa nie ma to nic wspólnego.
To jest właśnie potężny problem człowieka… To jest złe odczytanie Ewangelii! Tak jak byśmy rozdzielili
dzisiejszy fragment Ewangelii na dwie części. Tak jak byśmy popatrzyli jedynie na pierwszy akapit, ale
drugiego już nie dostrzegli. Ten sam Jezus, który przed momentem powiedział, że przyszedł mnie i ciebie
zbawić, który został za nas ukrzyżowany i zmartwychwstał, który zaprasza nas do wiary – ten sam Chrystus
mówi, że to jest chodzenie w Jego prawdzie i w Jego światłości, pomimo tego, że każdy bardziej umiłował
ciemność i krycie swoich grzechów – czyli umiłował siebie i swój egoizm. Ten sam Jezus mówi o wierze i
ten sam mówi o realizowaniu tej wiary codziennie!
Wiara zatem w Jezusa to nie jest końcowy egzamin – kiedyś, w przyszłości. To nie końcowa ocena
jakiejś postawy, czynów, zbierania „Bożych” plusików i punkcików w dzienniczku, a zbawienie to nie
podsumowujący test do rozwiązania. Wiara to jest mój dzisiejszy dzień i kierowanie każdą minutą tak, by
nie zejść z Bożej światłości. To codzienne stawanie w prawdzie tak, by w którymś momencie nie obudzić
się w kłamstwie. Wiara to codziennie większa miłość do czynienia dobra i oddawania Bogu tego, co słabe i
grzeszne we mnie. (c.d. na str.2)
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Misjonarz na Post
Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim
Poście przez np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.
Dołącz do akcji na www.misjonarznapost.pl.
Wielkanocne Dzieło Caritas
Już teraz możesz zaopatrzyć się w Paschaliki.
Paschalik to szczególnie wymowne połączenie liturgii
z dobroczynnością. Są one wykorzystywane podczas
wielkosobotniej Liturgii światła. Nabywając pascha liki
wspierasz diecezjalne i parafialne dzieła charytatywne.
Z zebranych ofiar przez Parafialny Zespół Caritas wykupujemy obiady dla dzieci, realizujemy recepty na lekarstwa dla
osób bardzo biednych, wspomagamy materialnie biedne
rodziny.
Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (17)
Zadanie 1. Przygotowując się do swojej świątecznej spowiedzi powtórz wraz ze swoim
dzieckiem formułę sakramentu pokuty i pojednania.
Zadanie 2. Do modlitwy wieczornej włączcie modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami.”
(c.d. ze str.1) Wiara więc to nie jeden egzamin, ale każda chwila mojego życia. Jeżeli wierzysz, to codziennie spotykasz Jezusa. Jeżeli wierzysz, to Jezus jest najważniejszy w ciągu dnia. Jeżeli wierzysz, to Jezus
daje ci odpowiedzi na twoje pytania. Jeżeli wierzysz, to kochasz być miłosierny. Jeżeli wierzysz, to o każdym
powiesz coś dobrego. Jeżeli wierzysz, to szukasz momentów, by czynić dobrze. Jeżeli wierzysz, to nawet
jeżeli wejdziesz w grzech, odwrócisz się od Jezusa, zapragniesz szybko do Niego wrócić. Jeżeli wierzysz…
A jeżeli dzisiaj stwierdziłeś, że nie wierzysz…? Proś o łaskę wiary… bo to nie jest egzamin, który będzie
kiedyś. Wiara bowiem dzieje się dzisiaj!
O. Maciej Ziębiec CSsR, Duszpasterz Wspólnoty Akademickiej „Bacówka” w Parafii św. Józefa i Sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu (Toruń – Bielany)
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4753/9427/iv-nedziela-wielkiego-postu-%E2%80%93-niedziela-%E2%80% 9Elaetare %E2%80%9D.html

Papież Franciszek zatwierdził w środę, 7 marca dekret o heroiczności cnót o. Bernarda
Łubieńskiego, polskiego redemptorysty. Od tej chwili przysługuje mu oficjalnie tytuł:
Czcigodny Sługa Boży. To kluczowy moment w drodze do beatyfikacji o. Bernarda. Do
ukończenia procesu potrzebny jest jeszcze cud za jego wstawiennictwem.
Zachęcamy gorąco do ufnej modlitwy w tej intencji, aby Bóg zechciał potwierdzić jego
świętość. W naszej świątyni modlimy się o to szczególnie każdego 10-go dnia miesiąca.
Więcej informacji o o. Bernardzie na stronie: www.redemptor.pl
Dziękujemy PSS SPOŁEM i sklep delikatesy CENTRUM za możliwość
przeprowadzenia Świątecznej Zbiórki Żywności w ich sklepach w Elblągu. Bóg zapłać!
Osoby, które chcą przynieść żywność oraz słodycze do paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii mogą to uczynić w niedzielę 18 marca.
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 - + Jan Brzeszczyński w m-c po śm.
Poniedziałek 12 III – Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54
700 1. + Zofia Trojanowicz
800 1. + Krystyna i Józef Pokorzyńscy, Józefa, Tadeusz
1800 1. W int. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; 2. + Gabriela Barska w 1 r. śm.
Karmel godz. 730 - Int. OCD
Wtorek 13 III – Ez 47, 1-9. 12; Ps 46; J 5, 1-3a. 5-16
700 1. + Marianna Pacler i zm. z rodziny
800 1. + Krystyna Bednarz, rodzice, teściowie
1800 1. Int. zbiorowa Nieustannej Nowenny; 2. + Czesława Hanowska w m-c po śm.
Karmel godz. 730 - + Janina Wyrzykowska w m-c po śm.
Środa 14 III – Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30
00
1. + Józef i Eugeniusz Szareccy
7
800 1. + Waldemar Ziajka, Sławomir Słupski
1800 1. + Marianna, Bronisław Tubik, Elżbieta Kowalczyk, Stanisława, Zygmunt, Mieczysław
Czwartek 15 III – Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47 Karmel godz. 730 - W int. Ks. Arkadiusza Grabowskiego
700 1. + za dusze w czyśćcu cierpiące; 2. O błog. Boże, światło Ducha Świetego dla Julii Romańskiej
800 1. + Józef i Helena Pawłowscy, zm. z rodziny
1800 1. W int. Pracowników PSS SPOŁEM, cukierników, piekarzy i handlowców; 2. + Tadeusz Ruciński; 3. + Ryszard Swięcicki; 4. + Henryk Kaluza, rodzice, teściowie
Karmel godz. 730 - + Janina Wyrzykowska
Piątek 16 III – Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 1-2. 10. 25-30
00
1. Dziękczynno – błagalna w dniu urodzin
7
800 1. + + Feliksa Gałą (int. od uczestników pogrzebu)
1800 1. + Józef Pokrątka; 2. + Wanda i Bernard Osowscy
Karmel godz. 730 –+ Michał Kopacz, Józefa Pietryka
Sobota 17 III – Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53
00
1. O błog. Boże i zdrowie dla męża Józefa i brata Józefa
7
800 1. + Józef
1100 1. W int. dobroczyńców parafii i sanktuarium; 2. + Anna Wiesława Sznajder, Zygryd Sznajder,
rodzice, teściowie; 3. + Grzegorz Laskowski w 1 r. śm.
1800 1. + Wilhelmina i Aleksander Tomaszewscy, Bronisław Lipiński

Niedziela 11 III – Jr 31, 31-34; Ps 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33

700
830
1000
1130
1300
1630
1830

Karmel godz. 730 - + Andrzej Proc,
zm. rodzice, teściowie

1. W int. Ojczyzny, Elbląga, parafii, o dar wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu
1. + Wanda i Kazimierz Dąbrowscy
1. + Zofia Strzyżewska
1. + Irena Germak
1. W int. parafii
1. + Robert Jakubowski
1. + Waleria, Józef, Lech Sołtysik

Intencje mszy św. można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem. Bóg zapłać!
Kancelaria Parafialna otwarta będzie w tym tygodniu we wtorek, w środę
i w czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730 oraz w sobotę w godz. 900 - 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dzień spowiedzi dla parafian przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego
piątek 23 marca 2018 r. w godzinach 7.00 – 12.00 i 15.00 – 20.30.
Prosimy o uwzględnienie tego dnia w kalendarzu swoich zajęć przed świątecznych i skorzystać z daru
miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty i pojednania w tym dniu.
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Ogłoszenia: IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 III 2018 r.
1. Niedziela, 11 marca: (IV Niedziela Wielkiego Postu).
- godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
- Msze św. w niedzielę: o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie: o godz. 7:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 15:00 do 18:30, w piątek dodatkowo od godz. 19:00 do 20:30. W niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 8:30 do godz. 17:30.
2. W poniedziałek, 12 marca: (Dzień powszedni)
- godz.
17:30
– nabożeństwo
DuchowejRoku
Adopcji
Dziecka Poczętego.
- godz.
9:00
Msza św. wnaintencji
zakończenie
Szkolnego
dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
nr marca:
1.
3.Podstawowej
We wtorek, 13
(Dzień powszedni)
- -godz.
Msze17:30
św. sprawujemy
nabożeństwo
o godz.
Nowenny
6:00, 8:00,
Nieustannej.
18:00. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 14 marca: (Dzień powszedni)
- o godz. 8:30 i 17:30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej nabożeństwo.
5. W czwartek, 15 marca: (Święto Św. Klemensa Hofbauera, redemptorysty)
III Pielgrzymka Pracowników Branży Piekarniczej i Spożywczej oraz Handlowców z okazji święta ich
Patrona, Św. Klemensa Hofbauera, redemptorysty). Obecny będzie Ks. Bp Józef Wysocki. Rozpoczęcie o
godz. 17:30 nabożeństwem do św. Klemensa Hofbauera, a następnie Msza św.
- godz. 19:00 Droga Krzyżowa i Msza św. dla modlących się o dobrego męża i dobrą żonę (kaplica Miłosierdzia Bożego).
6. W piątek 16 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 8:30 i 17:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dorosłych.
- godz. 16:30 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci
- godz. 19:00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
- godz. 20:45 w kaplicy Miłosierdzia Bożego modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta.
7. W sobotę 17 marca: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
- Po Mszy św. sanktuaryjnej o godz.11:00 nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 18 marca: (V Niedziela Wielkiego Postu).
- godz. 15:30 spotkanie III dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- godz. 17:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy składają dodatkowe ofiary
na opłatę wykonywanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
9. Bóg powołał do wieczności: Feliksa Fała l. 89 z ul. Robotniczej; Lech Pyszkowski l. 82 z ul. Gwiezdnej; Anna Naporowska l. 91 z ul. Próchnika. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
10. Wszystkim Parafianom i Gościom przebywającym na terenie naszej Parafii życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR
Proboszcz
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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