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V Niedziela Wielkiego Postu: (Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45)
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».
Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i
Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu
pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy
Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat
twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak,
Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu:
«Panie, chodź i zobacz». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z
nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on
nie umarł?» A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to
pieczara, ana niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego,
Marta, rzekła do Niego:«Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus
rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie
wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał». To powiedziawszy zawołał
donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie
go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to,
czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
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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Ez 37,12-14. Wizję proroka Ezechiela można zrozumieć jedynie w kontekście przyszłych wydarzeń
dotyczących ludu wybranego. „ Bóg może powołać na nowo do życia tych, którzy pomarli. Stary
Testament poucza o zmartwychwstaniu, ale czyni to w późniejszych księgach.
Rz 8,8-11. Pouczenia św. Pawła mówią wprost o „ nowym życiu chrześcijanina” opartym
całkowicie na odmiennych zasadach. Życie według ducha stanowi podstawę w myśleniu i wyznacza
nowy cel-jest nim życie według Ducha Chrystusa , który mieszka w wierzącym. Dokonuje się
podczas sakramentu chrztu świętego. I chociaż fizycznie umieramy, to w Chrystusie Bóg powróci
nasze śmiertelne ciała do życia.
J 11,1-45. Opis cudu wskrzeszenia Łazarza jest niezwykle plastyczny i sugestywny. Ukazuję
absolutną władzę Chrystusa nad śmiercią. Ukoronowaniem tego będzie zmartwychwstanie.
Ewangelista ukazuje także osoby, które przeżywają śmierć Łazarza-jego siostry i przyjaciół.
Smutek nie omija także Mesjasza: „wzruszył się w duchu i rozrzewnił. „ Dialog między Jezusem a
Martą nie jest tylko samym pocieszeniem. Zawiera także nadzieję, że Pan względem umarłego
okaże swoją moc. Akcja trzyma w napięciu, gdyż wyobrażamy sobie, co czuli zebrani przy grobie
Łazarza: Co on uczynił ? Coś się musi wydarzyć ! Wtedy słyszą „Usuńcie Kamień”. (Wierzę w Syna
Bożego, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s. 96-97)

Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA KWIECIEŃ 2014
Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział
dóbr i zasobów naturalnych.
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych
przez ból i chorobę.

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień - czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne - wykształcał się w liturgii
stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocą trwał zaledwie 3 dni. Z czasem wprowadzono
okres 40-dniowego postu - i wyróżniono Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia
składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje
Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu
świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy
liturgiczne tych dni są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio
związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej
wdzięczności, doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele
pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że
nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy
i po jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego
w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do
Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały
na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe
Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę
przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. http://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_tydzien.php3
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 Poniedziałek 7 IV – Dn 13,41-62; Ps 23; J 8,1-11
700 1. + Lidia Aleksandra Przyłucka
800 1. + Janina, Franciszek, Marianna, Jan, Roman i zm. z rodziny
1800 1. Intencja zbiorowa za zmarłych
Wtorek 8 IV – Lb 21,4-9; Ps 102; J 8,21-30
Karmel godz. 730 - W. int. Marka o Boże
błogosławieństwo, opiekę MBNP i powrót do zdrowia
700 1. + Albina i Józef Szoda
800 1. + Franciszka Strzembska
1800 1. Intencje zbiorowe Nowenny Nieustannej
Karmel godz. 730 Środa 9 IV – Dn 3,14-20.91-92.95; Ps: Dn 3,52-56; J 8,31-42
700 1. + Krystyna Ozych i za dusze w czyśćcu cierpiące
800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Jana Wiktora
1800 1. + Franciszek Szarmach w 1 r. śm.
Karmel godz. 730 Czwartek 10 IV – Rdz 17,3-9; Ps 105; J 8,51-59
00
7
1.
800 1. + Witold Cichoń i zmarli z jego rodziny
1700 1. O miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny, o światło Ducha Świętego dla rządzących
1800 1. + Franciszek, rodzice, teściowie, rodzeństwo
Piątek 11 IV – Jr 20,10-13; Ps 18; Karmel godz. 730 – +rodzice: Franciszek, Anna, Urszula, Marii,
Magdalena, Wojciech, Stefan, Jarosław, dusze w czyśćcu cierpiące
J 10,31-42
700 1. O błogosławieństwo Boże, opiekę MBNP i o zdrowie dla Ewy
800 1. + Władysława Turkowska
1800 1. + Monika Roszkowska, Leon, Edmund
Karmel godz. 730 - + Antonii i Bronisława
Sobota 12 IV – Ez 37,21-28; Ps: Jr 31; J 11,45-57
Pomarnaccy
700 1. W Intencji Piotra i Iwony w 1 rocznice ślubu dziękczynno- błagalna
800 1. +Maria Nowakowska, Tadeusz Nowakowski, zmarli rodzice i rodzeństwo
1100 1. Intencji o. Generała, o. Prowincjała, Zgromadzenia Redemptorystów
1800 1. + Marian Orłowski
Karmel godz. 730 - OCD
Niedziela 13 IV – Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
700
830
1000
1130
1300
1500
1630
1830

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Helena Gamoń, z rodz. Gamoń, Golińskich oraz Tadeusz Chmielewski i Czesław Serocki
1. + Tomasz Mazurek, Krystyna i Marianna Sarnowska oraz rodzice, teściowie
1. ++Marian Jamróz w 1 r. śm. oraz zmarli z rodziny
1. Jubileusz 50 lecia sakramentu małżeństwa Ireny i Kazimierza Kulków
1. + Andrzej Chmielewski w 1 r. śm., Stanisław Witek, Jadwiga i zmarli z rodziny
1. + Jerzy Jakubowski, Donat Woźniak
1. + Tadeusz Górski

W każdy II poniedziałek miesiąca spotykamy się na modlitwie z bł. Janem Pawłem II
i modlimy się w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego.
Zapraszamy w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. na godz. 1730 na nabożeństwo ku czci
bł. Jana Pawła II i na Mszę św. o godz. 1800.
Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony pod chórem.
Bóg zapłać!
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Ogłoszenia: V Niedziela Wielkiego Postu – 6 IV 2014 r.
1. Niedziela, 6 kwietnia: (V Niedziela Wielkiego Postu)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1500, 1630, 1830.
- godz. 1530 - I spotkanie - katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w godz. 800 – 1600.
- Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wykonanie ociepleń na ławki.
2. W poniedziałek, 7 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 1730 nabożeństwo różańcowe, a następnie Msza św. zbiorowa za zmarłych.
3. We wtorek, 8 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 1730 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 9 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 830 i 1730 – Droga Krzyżowa dla wszystkich;
- godz. 1845 – Spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
5. W czwartek, 10 kwietnia: (Dzień powszedni))
- godz. 1600 – Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza do kaplicy Miłosierdzia Bożego do wspólnej
modlitwy w intencjach Ojczyzny.
6. W piątek 11 kwietnia: (Dzień powszedni)
- godz. 830 i 1730 – Droga Krzyżowa dla wszystkich;
- godz. 1500 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- godz. 1630 – Droga Krzyżowa dla dzieci; godz. 1900 – Droga Krzyżowa dla młodzieży

7. W sobotę 12 kwietnia: (Dzień powszedni)

- godz. 1100 – Msza św. i nabożeństwo maryjne (Sanktuarium MBNP)
8. W niedzielę 10 kwietnia: (Niedziela Palmowa)
- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1500, 1630, 1830.
- godz. 1530 - II i III spotkanie - katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić
swoje dzieci. W tym spotkaniu uczestniczą również rodzice chrzestni.
- godz. 1730 – Gorzkie Żale
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Przygotowujemy się do dnia kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II
 W każdą niedzielę modlitwy ku czci bł. Jana Pawła II - 7 minut przed rozpoczęciem
Mszy św. o godz. 700, 830, 1000, 1300
30
 Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w każdy wtorek o godz. 17
Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu
ks. dr Piotr Maria Towarek słowo wiążące; Marek Moś dyrygent; Elbląska Orkiestra Kameralna
W programie: Joseph Haydn Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu
Siedem razy mówił Chrystus do swego Ojca i ludzi. Wszystkie te zdania, choć rozproszone w świadectwach
ewangelistów, dopełniają się w kontekście zbawiennego planu Boga wobec świata…
Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu muzycznie zobrazował w 1786 roku Joseph Haydn - stworzył
jedno ze swych najpopularniejszych dzieł.
Kompozycja przybrała formę cyklu siedmiu sonat instrumentalnych poprzedzonych introdukcją. Każdą z
sonat zapowiada tekst zaczerpnięty z Ewangelii - słowa Chrystusa wypowiedziane przed śmiercią.
Oratorium Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu to jedna z najbardziej uduchowionych i subtelnych
kompozycji Haydna. To muzyczna proklamacja wielkiej wiary w Boga, naprawdę piękna muzyka, pełna
wyrazu i wdzięku.
15.04.2014r., Kościół Miłosierdzia Bożego (Parafia św. Jerzego w Elblągu, ul. Bema 10), godz. 19:00
Wstęp wolny
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