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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha
m#czytaniaI
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie,
VI Niedziela Wielkanocna, (Dz 8,5–8.14–17;Ps 66; P 3,15–18; J 14,15–21)

ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze
chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć
będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma
przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez
Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
Dz 8,5–8.14–17 Działalność misyjna apostoła Filipa, opisana w Dziejach Apostolskich, jest przykładem,
jak głoszona była Ewangelia w początkach Kościoła w Samarii. Apostoł ukazywał mieszkańcom
przedewszystkim idę królestwa Bożego oraz osobę Jezusa Chrystusa. Należy zwrócić szczególną uwagę na
znaki, jakie towarzyszyły Filipowi. Dowiedziawszy się o licznych nawróceniach w Samarii, Piotr z Janem
udali się tam, aby wspólnie modlić się z Samarytanami i włożyć na nich ręce, aby Duch Święty zstąpił na
nich.

1P 3,15–18 O roli chrześcijan względem niewierzących w Chrystusa poucza św. Piotr. Poganie często
wyśmiewali się z nich, a nawet ich prześladowali. Apostoł zaleca „ czyste sumienie” jako jedyną
odpowiedź na zniewagi. Chrystus jest bowiem największą świętością, która możemy mieć w czystych
sercach. Dokonał ofiary swego życia za wszystkich ludzi- także za niewierzących.

J 14,15–21 W Ewangelii Pan zapowiada zesłanie Ducha Pocieszyciela. Wzywa, więc swych uczniów,
aby zachowali przykazania, które im dał, chodzi głównie o przykazanie miłość. Duch Pocieszyciel „jest
osobowym darem Ojca i Syna, mającym pozostać trwale z uczniami”. Jezus poświadcza, że nie zostawi
uczniów sierotami. Jeśli wypełnią przykazania, wówczas będą mieli udział w miłości Ojca i Syna.
(Wierzę w Syna Bożego, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s. 120-121)

ZAPROSZENIE
W poniedziałek 26 maja 2014 r. w naszej świątyni spotykamy się na modlitwie za nasze rodziny,
a szczególnie w tym dniu za wszystkie nasze mamy. O godz. 1730 zapraszamy na nabożeństwo
majowe i na Mszę św. Prosimy, aby na kartkach napisać dziękczynienia i prośby dotyczące
naszych rodzin. Po Mszy św. spotkanie w kawiarence parafialnej.
O. Proboszcz Piotr Wiśniewski CSsR oraz Rodzice Róż Różańcowych modlących się za swoje dzieci
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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SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA JANA STYRNY,
PO NOMINACJI NOWEGO PASTERZA DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
Drodzy – Siostry i Bracia!
Ojciec Święty Franciszek, po przyjęciu mojej prośby o zwolnienie mnie z Urzędu Biskupa
Diecezji Elbląskiej, mianował nowego Pasterza. Jest nim dotychczasowy Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Warmińskiej Dr Jacek Jezierski. Tę nominację ogłosiła Nuncjatura Apostolska w
Polsce dnia 10. maja 2014 roku.
Nasz nowy Pasterz urodził się 23. grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do
Seminarium Duchownego w Olsztynie. Jako kleryk odbył zasadniczą, dwuletnią służbę wojskową
w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 16. czerwca 1974 roku. Pełnił posługę wikariusza w
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, a następnie
w parafii Św. Mikołaja w
Elblągu. Podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w
Rzymie, uwieńczone doktoratem z teologii dogmatycznej.
Był prefektem, a następnie ojcem duchownym kleryków w Seminarium Duchownym w
Olsztynie. Pracował jako wykładowca teologii, w tym także na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W dniu 19. lutego 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Ks. Dra Jacka Jezierskiego
Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Sakrę biskupią przyjął 5. marca 1994 roku.
Oprócz wielorakiej, 20 – letniej posługi w diecezji, pełnił też funkcje ogólnopolskie w ramach
Konferencji Episkopatu Polski.
Bogaty doświadczeniem, posłany przez Ojca Świętego Franciszka, przybywa do nas. Urząd
Biskupa Diecezji Elbląskiej obejmie kanonicznie w dniu 28. maja br. Uroczysty ingres do katedry
Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie 8. czerwca o godz. 17.00.
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w Ingresie i uroczystej Mszy św. wszystkich wiernych,
kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich, którzy zechcą okazać swą życzliwość nowemu
Biskupowi Diecezji. Otoczmy naszego Pasterza serdeczną modlitwą
i ochotną gotowością
współpracy dla duchowego dobra i zbawienia ludzi.
Jako ustępujący z Urzędu, z radością witam mojego Następcę, Drogiego Brata w Biskupstwie.
Życzę Mu potrzebnych łask Bożych i życzliwej współpracy ludzi. Z ufnością modlę się o to.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w pełnieniu posługi
pasterskiej. Dziękuję Śp. Biskupowi Andrzejowi Śliwińskiemu. Dziękuję Ks. Biskupowi Józefowi
Wysockiemu. Serdecznie dziękuję Braciom Kapłanom, Osobom konsekrowanym. Dziękuję
Osobom pełniącym różne funkcje społeczne. Dziękuję za wszelką życzliwość, pomoc, modlitwę.
Proszę też o wybaczenie mi moich braków lub sprawionych komukolwiek przykrości lub zawodu.
Polecam się pamięci w modlitwie.
Nowego Pasterza – Biskupa Jacka i całą diecezję elbląską, powierzam opiece Matki Bożej oraz
Świętych i Błogosławionych tej Ziemi.
Niech wszystkim dobry Bóg hojnie błogosławi!

Elbląg, 13. maja 2014 r.
w dzień NMP Fatimskiej
MOJA PARAFIA nr 21/2014 (342)

Biskup Jan Styrna
Administrator Apostolski
Do użytku wewnętrznego

Intencje mszalne:
Poniedziałek 26 V – Dz 16,11-15; Ps 149; J 15,26-16, 4a
Karmel godz. 730 - OCD
00
7
1. + Alina Kostuch gr. 26
800 1. + Helena Dąbrowska gr. 26; 2. + Stefania, Leokadia oraz za wszystkich z rodziny
1800 1. W int. Zbiorowa za rodziny; 2. O błog. Boże i opiekę św. Rodziny dla Genowefy, Jolanty z
okazji dnia Matki oraz za + Mariannę
Wtorek 27 V – Dz 16,22-34; Ps 138; J 16,5-11
Karmel godz. 730 - + Stanisław Bralewski
700 1. + Helena Dąbrowska gr. 27
800 1. + Szymon Czapski, Józef, Rozalia, Józef, Jadwiga oraz dusze w czyśćcu cierpiące; 2. Anna
Osmańska 1 m-c po śm, Franciszek, Weronika, Stanisław Ormańscy
1800 1. Intencje zbiorowe
Środa 28 V - Dz 17,15.22-18,1; Ps 148; J 16,12-15
Karmel godz. 730 - + Alina Kostuch gr. 28
00
7
1. + Julia Fila, Franciszek Fila
800 1. + Stanisław i zm. z rodz. Stępowskich
1800 1. + Antonina i zm. z rodziny; 2. + Helena Dąbrowska gr. 21; 3. Krystyna Kaszub
Czwartek 29 V – Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20
Karmel godz. 730 - + Alina Kostuch gr. 29
00
7
1. + Helena Dąbrowska gr. 29
800 1 + Maciej Peret
1800 1. + Jadwiga Rodak; 2. Franciszka i Józef Bacławscy, Stanisława i Czesław; 3. + Jacek,
Andrzej i Krystyna
Piątek 30 V – Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a
Karmel godz. 730 – +Alina Kostuch gr. 30
700 1. + Ryta Koleśnik
800 1. + Zbigniew, Zofia, Lech Krzemińscy, Ks. Władysław Gołyński
1800 1. + Aniela Pawlik; 2. + Helena Dąbrowska gr. 30
Sobota 31 V – So 3,14-18; Iz 12,2-3.4bcde.5-6; Łk 1,39-56
Karmel godz. 730 W int. Parafii
00
7
1. + Zofia, zm. z rodz.
800 1. + Tadeusz Lewandowski; 2.+ Jan Pleszewicz
1100 1. + Czesław Strawa, zm. rodzice
1800 1. + Stanisława Ruda; 2. + Roman Malanowski, zm. z rodz. Naleśnikowskich i Baranowskich
Niedziela 01 VI – Dz 11,19-26; Ps 87; J 10,22-30
Karmel godz. 730 - OCD
700
830
1000
1130
1300
1630
1830

1. O błog. Boże dla Jolanty w dniu urodzin
1. + Honorata Poźniak, Czesław Poźniak, Jarosław Poźniak; 2. O błog. Boże i opiekę MBNP
dla Zofii, + Jakub, rodzice, teściowie
1. + Zdzisław Bieńkowski, Stanisława i Tadeusz Turzyńscy
1. + Mieczysław Małolepszy, rodzice, rodzeństwo
1. Chrzty; 2. Jubileusz 40-lecia małżeństwa Bożeny i Ryszarda
1. O błog. Boże i opiekę MBNP dla Zbigniewa Mackiewicza w 50 r. urodziny i jego rodziny
1. + Alfons Lemańczyk, Klara, Elżbieta, Edmund

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!
31 maja 2014 roku Mszą św. o godz. 1100 w Katedrze Elbląskiej rozpoczniemy
diecezjalne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II.
Cały program uroczystości zamieszczony jest na plakatach na tablicy ogłoszeń parafialnych.
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Ogłoszenia: VI Niedziela Wielkanocna – 25 V 2014 r.
1. Niedziela, 25 maja: (VI Niedziela Wielkanocna)
2. W poniedziałek, 26 maja: (Dzień powszedni)
3. We wtorek, 27 maja(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, 28 maja: (Dzień powszedni)

- godz. 1845 – Spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

5. W czwartek, 29 maja: (Dzień powszedni)
6. W piątek 30 maja: (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny- święto)
7. W sobotę 31 maja: (Dzień powszedni)
- godz. 1100 – Msza św. i nabożeństwo maryjne (Sanktuarium MBNP)
- godz. 1100 – Katedra elbląska - diecezjalne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II
8. W niedzielę 01 czerwca : (VII Niedziela Wielkanocna)
-

- Msze św. sprawujemy o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1630, 1830.
- godz. 1530 - I spotkanie - katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- godz. 1700 – Marsz dla życia.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
"Kościół, cały Kościół jest powołany do polepszania świata. Jest to cel, dla którego Kościół żyje."
/O. R. Lombardi - założyciel Ruchu Dla Lepszego Świata/
Program Odnowy i Ewangelizacji Parafii to projekt wdrażany w naszej wspólnocie parafialnej jako
odpowiedź na wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy życia Kościoła. Ideałem jaki sobie zakłada jest
stworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot. Świeccy jako trwały, w przeciwieństwie do zmieniających się
księży, element parafii mają przyjąć współodpowiedzialność i podjąć współpracę w celu wzrostu wspólnoty
parafialnej. Współczesna parafia ma być wspólnotą misyjną kontynuującą Chrystusowe dzieło zbawienia.
Rodzina jest podstawową wspólnotą wspólnot realizującą w swoim środowisku misję wspólnotową Kościoła.
Program Odnowy i Ewangelizacji Parafii skierowany jest do wszystkich parafian i wspólnot parafialnych,
warunkuje stopniowe pogłębianie życia duchowego i budowania wspólnoty, która podejmuje misję w świecie.
Zakłada przemianę myślenia, mentalności i zwyczajów a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.
Zespół Animacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii tworzony przez kapłanów i osoby świeckie,
po dokonaniu analizy i diagnozy sytuacji, w jakiej aktualnie nasza parafia się znajduje, przygotowuje się do
stworzenia programu duszpasterskiego, w którym znaczącą rolę dla budowania wspólnoty parafialnej
odgrywać będą przeżywane przez wiernych wydarzenia. Aby wszyscy parafianie mogli w nich uczestniczyć i
duchowo je przeżyć muszą zostać o nich powiadomieni, stąd tak ważne jest zbudowanie w parafii struktur
komunikacji Zespołu Animacyjnego ze wszystkimi wiernymi. Dlatego też potrzebni są liczni posłańcy, którzy
są łącznikami między parafią a rodzinami. Rolą posłańca jest rozniesienie wszystkim swoim sąsiadom czy
mieszkańcom bliskiej okolicy cztery lub pięć razy w roku listu sporządzonego przez Zespół Animacji
Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. List informować będzie o podjętym dziele odnowy parafii,
zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii oraz budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do
odkrywania swojego powołania i misji we wspólnocie Kościoła.
Zespół Animacyjny po raz kolejny podejmuje działania pozyskania posłańców, którzy w Programie
Odnowy i Ewangelizacji Parafii są fundamentalnym elementem. Dotychczas z uwagi na bardzo nikły odzew
parafian do podjęcia roli posłańca nie udało się rozpocząć realizacji programu odnowy. Stąd zwracamy się z
prośbą do każdego z Was, uczestnika tejże wspólnoty parafialnej, o przyjęcie postawy odpowiedzialnego
uczestnictwa w życiu Kościoła i z odwagą włączenie się w dzieło odnowy i ewangelizacji parafii pamiętając,
że "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia".
Chętni będą mogli dokonać pisemnego zgłoszenia po każdej Mszy świętej, czy też wypełniając ulotkę
zgłoszeniowa i wrzucając ją do wyznaczonej skrzyni w kościele. Będzie można także zgłosić swój akces
on-line na stronie www.redemptor.elblag.pl
O. Proboszcz Piotr Wiśniewski CSsR
wraz Zespół Animacji Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii
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