
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 1; XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA; 2 PAŹDZIERNIK 2011 
 

 
Październik z różaocem w tle 
W dzisiejszych czasach, różaniec zaczyna 

kojarzyć się z modlitwą, która pozostaje 

domeną starszych osób. Niestety – trzeba 

przyznać, że coraz mniej ludzi odmawia tą 

piękną, tradycyjną modlitwę. Z drugiej stro-

ny jednak możemy zauważyć, że Różaniec 

wciąż jest żywy w Kościele! Rozważając ta-

jemnice życia Jezusa i Maryi, człowiek ubo-

gaca swoją 

duchowość. 

Różaniec jest 

modlitwą 

szczególną, 

która napraw-

dę może zdzia-

łać cuda! Pius 

IX zapytany, 

jaki jest największy skarb Kościoła, wycią-

gnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto 

jest największy skarb Kościoła!” Już w 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wierni 

chwalili Boga, powtarzając różne modlitwy. Ponieważ kult Najświętszej 

Maryi Panny, był bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wsta-

wiennictwo Bożej Rodzicielki. Najpierw było to samo pozdrowienie Ar-

chanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św. Elżbie-

tę. Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 

1566r. Za ojca Różańca uważa się jednak św. Dominika (1172-1221), 

któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, któ-

 

Kalendarz liturgiczny: 

2-8 X Tydzień Miłosierdzia 

4 X św. Franciszka z Asyżu 

5 X św. Faustyny Kowalskiej 

6 X św. Brunona 

7 X NMP Różańcowej 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie ma dla człowieka 

innego źródła nadziei, 

jak miłosierdzie Boga.” 

bł. Jan Paweł II 

Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek, 3 październik 2011 
700  
1800 + Bronisława Dzięgielewska; zmarli z rodzin Komuda i Ostrowskich 
Wtorek, 4 październik 2011 
700 + Jerzy Kwiatkowski 
1800 + Stanisław Marczak 
Środa, 5 październik 2011 
700 + Władysław Szpara 
1800  + Jadwiga Stasiak 
Czwartek, 6 październik 2011 
700 

1630 z okazji 9 urodzin Karoliny z prośbą o Bł. Boże 
1800 
Piątek, 7 październik 2011 
700 
1800 ++ Kazimiera Kochel (2 r.śm.) i siostra Leokadia Opaczewska 
1800  ++ Franciszek Albina, Izabela i dusze w czyśdcu cierpiące z rodziny 
Sobota, 8 październik 2011 
700  
1800 
Niedziela, 9 październik 2011 
800 ++ Janina, Teresa, Witold i Tadeusz 
800 +Zygmunt Miller w 11 r.śm. 
930 + Janina Kessler w 22 r.śm. i zmarli z obu stron 
1100 ++ Marianna w 20 r.śm. i Wacław o życie wieczne 
1230 w 10 rocznicę ślubu o Boże bł. dla Marii i Roberta oraz rodziny 
1800 ++ Helena i Józef Czuba, Maria, Bazyli i Jan Zajło, Katarzyna i Grzegorz Ro-
żek, Ewa, Michał, Jadwiga, Mikołaj Miciak 
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rej forma jednak była nieco inna niż obecnie. Ostatecznie dominikanin 

Lamus a la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” (tak jak 

150 psalmów) przeplatanych Modlitwą Pańską. Podzielono je na 15 ta-

jemnic dotyczących życia Jezusa i Maryi, z których utworzono trzy części 

różańca: radosną, bolesną i chwalebną. Bł. papież Jan Paweł II listem 

apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 16 października 2002 roku, 

wprowadził nową część różańca, czyli Tajemnice Światła. Jednym z naj-

bardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie. Na 

kilka miesięcy przed zrzuceniem bomby atomowej w mieście tym pojawi-

ło się dwóch mężczyzn, głoszących konieczność nawrócenia oraz co-

dziennego odmawiania różańca. Po ataku nuklearnym okazało się, że w 

mieście pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie 

zniszczone), w których przeżyli ludzie. Mówili oni, że w nocy przed ata-

kiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które posłu-

chały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Należy dodać, że eksperci 

USA uznali, że zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony. Tra-

dycyjnie to właśnie październik jest miesiącem w szczególny sposób po-

święconym modlitwie różańcowej. W naszej parafii nabożeństwa różań-

cowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w miesiącu październi-

ku odbywają się dla dorosłych codziennie o godzinie 1730, zaś dla dzieci 

w każdy poniedziałek, środę i piątek o 1630. Serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy różańcowej.  

Święci znani… i nie znani 

Św. Faustyna Kowalska 

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesię-
ciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowal-
skich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w 
kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała 
imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem 

modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę. 
Głos powołania odczuwała w swej duszy już od siódmego roku życia, ale wobec 
braku zgody rodziców na wstąpienie do klasztoru, próbowała go w sobie zagłu-
szyć. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy i 
tam 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia. W klasztorze, jako s. Maria Faustyna, przeżyła trzynaście lat pełniąc obo-

wiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w wielu domach zgromadzenia; najdłużej 
w Płocku, Wilnie i Krakowie. U podstaw jej duchowości leży tajemnica miłosier-

dzia Bożego, którą ona rozważała w słowie Bożym i kontemplowała w codzienno-
ści swego życia. W życiu duchowym odznaczała się umiłowaniem Eucharystii i 

głębokim nabożeństwem do Matki Bożej Miłosierdzia. Lata jej zakonnego życia 
obfitowały w nadzwyczajne łaski: objawienia, wizje, ukryte stygmaty, uczestnic-

two w męce Pańskiej, dar bilokacji, czytania w duszach ludzkich, proroctwa czy 
rzadko spotykany dar mistycznych zrękowin i zaślubin. Mimo tak wielkiego obda-
rowania łaskami nadzwyczajnymi, wiedziała, że nie one stanowią o istocie świę-
tości. Posłannictwo s. Marii Faustyny zostało zapisane w jej Dzienniczku, który 
prowadziła na życzenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wier-
nie wszystkie życzenia Pana Jezusa, a także opisała zetknięcia swej duszy z Nim. 
To dzieło w sposób niezwykły przybliża tajemnicę miłosierdzia Bożego. Zachwyca 

ono nie tylko ludzi prostych, ale także naukowców, którzy odkrywają w nim do-
datkowe źródło dla badań teologicznych. Dzienniczek został przetłumaczony na 

wiele języków, m. in. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, portu-
galski, arabski, rosyjski, węgierski, czeski i słowacki. Siostra Maria Faustyna wy-
niszczona chorobą i różnymi cierpieniami, które znosiła jako dobrowolną ofiarę za 
grzeszników, w pełni dojrzała duchowo i mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła 

w Krakowie 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata. W dniu 18 kwiet-
nia 1993 roku, na Placu Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał aktu jej beatyfikacji. 30 kwietnia 2000 miała miejsce kanonizacja. Uro-
czystości odbyły się w Krakowie i w Rzymie. Wtedy też zostało ustanowione świę-
to Miłosierdzia Bożego. Za cud kanonicznie stwierdzono uzdrowienie uszkodzonej 
lewej komory serca polskiego księdza. Relikwie Błogosławionej spoczywają w 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Ogłoszenia parafialne – XXVII Niedziela Zwykła 
1. W piątek wspomnienie NMP Różaocowej oraz I czwartek i I piątek miesiąca. 

Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1600, msza św. o 1630 a spowiedź dla doro-
słych i młodzieży w piątek o 1730, msza św. o 1800. 

2. W najbliższy piątek o 1700 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grunwaldz-
kiej koncert dla Jana Pawła II – wystąpi zespół „Siewcy Lednicy”; po mszy św. 
przed kościołem można wziąd darmowy bilet wstępu. 

3. Nabożeostwa różaocowe: dla dorosłych codziennie o 1730, dla dzieci ponie-
działek, środa, piątek o 1630 (w tym tygodniu wyjątkowo w czwartek). 

4. Za tydzieo po mszy św. o 1100 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się 
do I komunii św. 

5. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania rok I ma spotkanie obowiąz-
kowe w środę o 1700. Na rok II zgłosiło się tylko 12 osób; będą dołączeni do in-
nej parafii na uroczystośd bierzmowania. 

6. Dzisiaj zbiórka na biednych przed kościołem. 
7. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1624 zł, 
8. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Lidia Wiśniewska, l. 72 z ul. Morszyoskiej 

+ Władysław Szpara. l. 81 z ul. Grottgera 
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