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Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
m#czytaniaI
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli
V Niedziela Wielkanocna, (Dz 6,1-7; Ps 33; 1 P 2,4-9; J 14,1-12)

tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy,
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali,
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż
nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam
Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł,
których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
Dz 6,1-7 O wyborze pierwszych diakonów jest mowa w Dziejach Apostolskich. Stało się tak w wyniku
pewnych konfliktów powstałych w skutek rosnącej liczby chrześcijan. Chodziło o praktyki miłosierdzia
względem kobiet, które całkowicie poświeciły się wspólnocie wiernych. Wówczas apostołowie podjedli
decyzję, aby spośród mężczyzn „cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”. Wybrano
pierwszych siedmiu diakonów, których zadaniem było nieść pomoc potrzebującym. Wśród nich był
Szczepan- pierwszy, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa. Apostołowie pomodlili się, a
następnie włożyli na nich ręce.
1 P 2,4-9 O kapłaństwie jest także mowa w drugim czytaniu. Piotr Apostoł w swym Pierwszym Liście
przybliża nam naukę o Chrystusie jako „ fundamencie” albo „kamieniu węgielnym”. Chodzi o przymierze,
które zawarł z Ojcem, a następnie na nim zbudował swój Kościół. „Obraz Kościoła jako budowy stanowi
bardzo czytelny wyraz tego, że jest on społecznością żywą i rosnącą”. Na podstawie jedności z
Chrystusem- kamieniem węgielnym chrześcijanie są plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem,
świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Jest to idea kapłaństwa powszechnego.
J 14,1-12 Przed samą męką i śmiercią Jezus poucza apostołów, że idzie przygotować im miejsce. Tomasz
pyta wiec o drogę. W odpowiedzi Jezus wskazuję, że to On jest drogą, prawdą i życiem oraz że idzie do
Ojca. Wówczas Filip „wypowiada tradycyjną tęsknotę ludu Bożego za Ojcem”: „Panie, pokaż nam Ojca, a
to nam wystarczy”. Dowiaduję się o jedności Ojca i Syna. Tym samym Słowa i czyny Chrystusa są w
rzeczywistości słowami i czynami Ojca. Duch Święty poprzez działanie w Kościele poświadcza tę jedność.
(Wierzę w Syna Bożego, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s. 119-120)
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Zapraszamy na nabożeństwo majowe:
- od niedzieli do piątku o godz. 1730, w soboty po Mszy św. o godz. 1100.
Nie potrzebujesz być samotną osobą. Przyjdź i spotkaj się z tymi,
którzy żyją w samotności, ale nie są samotni.
Piątek 23 maja 2014 r.
godz. 18.00 – Eucharystia (Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy)
godz. 18.40 – Spotkanie na temat: Nabożeństwa maryjne – dlaczego w nich uczestniczę?
(kawiarenka parafialna)
godz. 19.10 - Spotkanie przy kawie i herbacie (kawiarenka parafialna)

PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI PARAFII
Zapisy na Posłańców w niedzielę 25 maja, 1 i 8 czerwca
po każdej Mszy św. przed kościołem. Zapraszamy!
Małżonkowie czy dwa single - spotkanie dla małżeństw 24.05.2014
Co wspólnego mają świeżo zaszczepione drzewko i małżeństwo?
Jego zaszczepienie polega na połączeniu gałązki i korzenia z dwóch różnych drzewek i połączeniu
ich w jedno. Tym właśnie jest małżeństwo. Małżeństwo to jedność .
Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Pijarskich ul. Saperów 20
24.05.2014 sobota godz.: 16:00
Wstęp wolny
Misja Ojciec - spotkanie dla mężczyzn 25.05.2014
Czym jest „Misja Ojciec”?
„My mężczyźni jesteśmy coraz bardziej zagonieni, a jednocześnie sfrustrowani. Wylatujemy
wcześnie rano z domu i wciąż ścigamy coś, czego nie potrafimy uchwycić. Stale przyspieszamy,
jednak to prowadzi nas do wyczerpania i poczucia pustki. Czy takie już będzie nasze całe życie?
Na szczęście..
..nie musi takie być, bo TEN, który stworzył serce mężczyzny wytrwale zleca nam pewną misję.
Ta potrafi ożywić i rozpalić duszę każdego faceta. Jej owoce trwają wiecznie i stale wzrastają. To
jedna z najbardziej znaczących misji wszech czasów. To misja – OJCIEC!”
Spotkanie odbędzie się w Bożym Ciele 25.05.2014 niedziela godz.: 17:00
Wstęp wolny
Spotkanie tylko dla mężczyzn!
Oba spotkania poprowadzi Robert Kościuszko, autor bestsellerowych powieści dla
młodzieży a od 19 lat szczęśliwy mąż i ojciec.
Kurs przedmałżeński dla narzeczonych w Parafii MB Królowej Polski w Elblągu
25 – 29 maja 2014 roku.
Spotkania: - w niedzielę 25 maja o godz. 930 (w kaplicy Miłosierdzia Bożego)
- w kolejne dni o godz. 1930 (w sali w podziemiach kościoła).
(Następny kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się po wakacjach.)
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 730 - OCD
Poniedziałek 19 V – Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26
700 1. + Helena Dąbrowska gr. 19
800 1. + Władysława Wolnicka w 1 r. po śm. Józef Wolnicki, Maria, Stanisław, Edward Segida
1800 1. W int. Ojczyzny R.M.- TV Trwam; 2 + Kazimierz Jażdżyński; 3. +Michał Pacholczak
Karmel godz. 730 - Alina Kostuch gr. 20
Wtorek 20 V – Dz 14,19-28; Ps 145; J 14,27-31a
700
800
1800
Środa
700
800
1800

1. + Helena Dąbrowska gr. 20; 2. + Mirosław Rzeźniak w 1 m. po śm.
1. + Adam, Krystyna Wiczenbach, dziadków i babcie z obojga stron
1. Intencje zbiorowe
Karmel godz. 730 - Alina Kostuch gr. 21
21 V Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8
1. + Józef Kurkowski 1m-c po śm.; 2. + Zofia Kolibska i zm. z rodz
1. + Helena Dąbrowska gr. 21
1. + Edward Domierz 1 r. śm; 2. Anna Milewska, 1 r. śm. Antoni Milewski i dziadkowie z
obojga stron
Karmel godz. 730 -+Helena i Zdzisław Sarbcy
Czwartek 22 V – Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11
00
7
1. + Helena Dąbrowska gr. 22
800 1 + Helena Korsak; 2.Anastazja i Antoni Ignatowicz; 3. W 2 rocznice ur. Wojciecha
Gałęziowskiego
1800 1. + O. Jerzy Nowicki CSRS; 2. O Boże bł. dla O. Piotra, O. Wojciecha, O. Stanisława , O.
Witolda i pozostałych ojców obchodzących w maju jubileusz święceń kapłańskich; 3. +
Helena Korsak
Karmel godz. 730 – +Alina Kostuch gr. 23
Piątek 23 V – Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,15b; J 15,12-17
700 1. + Wiesław Dmowski oraz zmarli z rodziny
800 1. + Janina, Franciszek, Marian, Jan, Roman, i zmarli z rodziny
1800 1. + Helena Dąbrowska gr. 23; 2. Leontyna Filipowicz zmarli z rodziny Filipowicz, oraz Jan i
Adelajda Myśliniec; 3. + Zdzisław Rosiński w 1 r. śm, Zofia Sokołowska, Leon Sokołowski
Sobota 24 V – : Dz 15,22-31; Ps 57,8-12; J 15,15b; J 15,12-17
Karmel godz. 730 OCD
00
7
1. + Józef Pluta
800 1. + Helena Dąbrowska gr. 24; 2. Hanna Badysz w m-c po śm.
1100 1. W int. Ojca Świętego; 2. + Eugeniusz Tetmajer
1800 1. + Danuta Krawiec, zm. z rodziny Downar, Lasek, Ambrożko ; 2. + Ryszard Trojański
Niedziela 25 V – Dz 8,5–8.14–17; Ps 66; 1 P 3,15–18; J 14,15–21 Karmel godz. 730 - Alina Kostuch
700
830
1030
1130
1300
1630
1830

1. + Władysław Słowik , Edward Kras i zm. z rodziny
1. + Krystyna Frankiewicz 1 rocz. śm.; 2. + Zm. z rodz. Fulmes, Edward, Elżbieta, Wilchem
1. + Ryszard, Adaś, rodzice z obojga tron
1. + Helena Dąbrowska gr. 25; 2. + Władysława i Józef Buczyńscy
1. O błog. Boże i opiekę MBNP dla rodziny Szczygieł
1. + Stanisława, Pedkowska, Feliks , Wincenty, Jadwiga, Czerniewscy, zm. z rodz. Lekiewicz
Czerwińskich, zm. z rodziny
1. + Henryk Staniszewski

Intencje mszalne można zamawiać w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, przed lub
po nabożeństwach w kościele, także na furcie klasztornej.
Kancelaria Parafialna otwarta jest od wtorku do piątku w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1800.
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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Ogłoszenia: V Niedziela Wielkanocna – 18 V 2014 r.
1.
Niedziela, 18 maja: (V Niedziela Wielkanocna)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30
- godz. 11:30 – rocznica Pierwszej Komunii św.
- godz. 13:00 – Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji Jana Pawła II,
o godz. 17:30 koncert w wykonaniu Chóru „Redemptoris”.
- godz. 15:30 - III spotkanie przygotowujące rodziców do chrztu św. ich dzieci.
2.
W poniedziałek, 19 maja: (Dzień powszedni)
- od godz. 17:30 najpierw na nabożeństwie majowym, a następnie na mszy św. modlimy się w
intencji Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja i Telewizji TRWAM
3.
We wtorek, 20 maja: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej i zmiana tajemnic różańcowych. Prosimy o
składanie do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie
nabożeństwa. 4.
W środę, 21 maja: (Dzień powszedni):
- godz. 18:45 – Spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
5.
W czwartek, 22 maja: (Dzień powszedni)
-.
6.
W piątek 23 maja: (Dzień powszedni)
- godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- godz. 18:45 – spotkanie dla samotnych.
7.
W sobotę 24 maja: (Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)
- godz. 11:00 – Msza św. i nabożeństwo maryjne (Sanktuarium MBNP)
8.
W niedzielę 25 maja: (VI Niedziela Wielkanocna)
- 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 (kaplica Miłosierdzia
Bożego).
- na Mszy św. o godz. 16:30 będziemy modlić się w intencji osób z upośledzeniem umysłowym i
ich rodzin, które należą do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Elblągu.
- po każdej Mszy św. zapisy na Posłańców do Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.
9.
Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w prasę katolicką.
Polecamy tygodniki: „Niedziela”, „Źródło”; miesięczniki: ”List”, „W Naszej Rodzinie”,
„Różaniec”; dla dzieci: „Promyczek Dobra”, „Anioł Stróż”. Pamiętajmy również
o zabraniu do domów naszego parafialnego biuletynu „Moja Parafia”, za ofiary na dalszy druk
składamy: ”Bóg zapłać!”.
10.
Wszystkim 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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