
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 10; II NIEDZIELA ADWENTU; 4 GRUDNIA 2011 
 

 
I Ty bądź obrońcą życia! 

Wiemy wszyscy, że śmierd człowieka jest nieu-

chronna. Następuje w sposób naturalny w wy-

niku chorób, starości, wypadków, kataklizmów. 

Jeśli człowiek umiera z przyczyn niezależnych od 

celowego działania człowieka, mówimy, że taka 

jest wola Boża. 

Jednak w 

ogromnej licz-

bie człowiek 

umiera w wyni-

ku zamierzone-

go zabójstwa, 

które jest zaw-

sze złem i 

zbrodnią. 

Szczególnie 

dotyczy to 

aborcji, czyli 

zabójstwa dziecka w łonie matki, dokonywane-

go w coraz wymyślniejsze sposoby. Co roku na 

świecie ginie ok. 50 mln dzieci nienarodzonych, dlatego ważne jest, aby wzra-

stały szeregi obrooców życia. Bł. Jan Paweł II mówił: „Waszym posłannictwem 

jest ochrona prawa człowieka do życia, począwszy od poczęcia aż do naturalnej 

śmierci. Życie ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny.” Ludzie, słuchający 

 

Kalendarz liturgiczny: 

6 XII św. Mikołaja 

7 XII św. Ambrożego 

8 XII Niepokalane Poczęcie 

NMP 

9 XII św. Juana Diego 

Cytat tygodnia: 
 

„Bronić życia i umacniać 
je, czcić je i kochać – oto 
zadania, które Bóg po-
wierza każdemu czło-
wiekowi.” 
 

Bł. Jan Paweł II 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 04 grudnia 2011 
800  + z rodz. Wieliczkiewicz: Michalina, Marian, Wanda, Henryk 
930  + Marta Bagioska i Wojciech Kieler 
1100  + Henryk Łęgowski 
1230  Ż.R. 
1800 + z rodz. Klimuk: Wacław, Anna, Wiesław, Janusz, Roman, Władysław 
Poniedziałek, 05 grudnia 2011 
700 + Wanda Michalska 
1800  + Jadwiga Stasiak 
Wtorek, 06 grudnia 2011 
700   
1800  o bł. Boże dla Andrzeja z okazji 29 urodzin 
Środa, 07 grudnia 2011 
700  
1800 + Aleksander Miciak 
Czwartek, 08 grudnia 2011 
700  
1800  + Tadeusz w 3 r.ś. + Ryszard 
Piątek, 09 grudnia 2011 
700 zm. męża Stefana Ulatowskiego 
1800  
Sobota, 10 grudnia 2011 
700  
1800  
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Boga, wiedzą, że trzeba stad na straży życia. W związku z tym powstało wiele 

ruchów broniących życie na różnych jego etapach. Jednym z nich jest Duchowa 

Adopcja Dziecka Poczętego, zagrożonego zabiciem przed narodzeniem. Dzieło 

te powstało z inspiracji Ducha Św. po objawieniach fatimskich. Zainspirowała ją 

Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej. W 1987 r. trafiła do Polski, zaś w naszej 

diecezji pierwsze przyrzeczenia odbyły się 25 marca 1994r. w katedrze św. Mi-

kołaja, które prowadził ks. bp Józef Wysocki. Ruch Duchowej Adopcji zaprasza 

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wiedzą jak wielką wartością jest każde 

ludzkie życie, do włączenia się w to piękne dzieło poprzez podjęcie modlitwy i 

ofiary, by w ten sposób pomóc zaistnied innym na tym świecie. Dzieło to polega 

na modlitewnym zobowiązaniu konkretnej osoby w intencji jednego dziecka 

zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa ono 9 miesięcy. Polega na codzien-

nym odmawianiu jednej tajemnicy różaoca św. (Ojcze Nasz, 10 Zdrowaś Mary-

jo, Chwała Ojcu) i dodawaniu do niej modlitwy, w intencji dziecka i jego rodzi-

ców, prosząc o jego szczęśliwe narodzenie. Kartkę z tą formułą modlitewną 

otrzyma każdy, kto złoży przyrzeczenie Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja 

jest formą zadośduczynienia za grzechy przeciw życiu w Narodzie Polskim i w 

naszych rodzinach. Nikogo nie atakuje, nie potępia lecz przynosi uzdrowienie 

tym, którzy zranili innych i siebie. Jest dziękczynieniem za własne życie i życie 

najbliższych. Uczy wytrwałej, codziennej, systematycznej, wstawienniczej mo-

dlitwy i łączy nas z dzieckiem poczętym i jego rodzicami. Pozwala zaświadczyd o 

naszej wierze. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy pragną zrobid coś wię-

cej dla życia, o przyjście na mszę świętą w ten czwartek (08 grudnia 2011), w 

Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 1800. 

Podczas niej odbędą się przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Takie słowa skiero-

wał bł. Jan Paweł II do członków Ruchu Duchowej Adopcji: „Jak ja wam dzięku-

ję. Czuwajcie i módlcie się. Ogromnie się cieszę. Oby było dużo takich parafii i 

takich ludzi, którzy będą zatroskani o drugiego człowieka. Zachęcam was, bo to 

wielkie dzieło Boże, któremu z serca błogosławię.” Niech te słowa będą zachętą 

dla nas wszystkich do wstąpienia w szeregi obrooców życia. Nie bójmy się od-

powiedzied pozytywnie – Bóg da łaskę do wypełnienia tego zobowiązania mo-

dlitewnego. Swoją decyzją możesz uratowad życie ludzkie! 

Święci znani… i nie znani   

Św. Mikołaj 
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym 

dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi 

modłami. Po ich śmierci chętnie dzielił się z potrzebującymi. 

Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie 

serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także tro-

skliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przy-

sparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn 

I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za 

jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego 

wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by 

uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także 

jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że 

św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, 

że mu nie mogli wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja 

podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana (pocz. 

wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 

313. Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 

a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do 

roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari.  

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Adwentu 
1. W czwartek 8 grudnia Uroczystośd Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Jest to dzieo Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapra-
szamy na mszę św. na godzinę 18.00. 

2. Zapraszamy na roraty od poniedziałku do piątku na godzinę 18.00. 
3. Za tydzieo spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii 

Świętej po mszy św. o godzinie 11.00. 
4. Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania w miej-

sce spotkao przychodzi na roraty. 
5. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1 654 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Wanda Michalska 
 


