
Kalendarz liturgiczny: 

----------- 

Cytat tygodnia: 
 

„Wielką pomocą do 
postępu jest przyjaciel, 

któremu pozwoliłeś 
upominać cię za twoje 

uchybienia.” 
Ignacy Loyola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 
ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon: (55) 235 32 73 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 
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Z apelem o gesty solidar-
ności i wsparcie dla naro-
du ukraińskiego w tym 
szczególnie trudnym dla 
niego czasie zwraca się 
Prezydium Konferencji 

Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają wiernych do mo-
dlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy św. 
Proszą również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem 
modlitwy i postu za Ukrainę będzie piątek 28 lutego. 
 
„Prosimy dobrego Boga, aby to wezwanie do modli-
tewnej solidarności zaowocowało, mimo wszystko, 
rozwiązaniem pokojowym tego dramatycznego konflik-
tu. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie 
ofiary, a rodzinom poległych pragniemy wyrażać słowa serdecznego współczucia i 
modlitewnej pamięci” – brzmi apel KEP, odczytany dziś w Warszawie przez sekreta-
rza generalnego Episkopatu bp. Wojciecha Polaka. 
 
Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących na 
Ukrainie. Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie 
nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomocą humanitarną. 
Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić dokonując wpłaty 
na konto Caritas Polska: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukrai-
na”. 

 

 

 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 23 luty  2014 
800  ++Tadeusz, Marta Kołodziejewscy    
930  +  Czesław Wiśniewski 23r.ś 
1100 38r. ur. Dla Ewy o Dary Duch Św. Dla niej i rodziny 
1230  + o spokój duszy dla Zygmunta Stanowickiego czciciela M.B 
Szkaplerznej   
1800  + zm. rodziców Janina Kuczawska 2r.ś. Marian Kuczawski w 5r.ś. 
Poniedziałek,  24 luty 2014 
700 
1800 
Wtorek,  25 luty  2014 
700 
1800 
Środa  26 luty  2014 
700 
1800  za Ks. Mirosława Wnęka z okazji imienin 
Czwartek, 27 luty  2014 
700    
1800    
Piątek,  28 luty  2014 
700 
1800  + 6r.ś. Stefan Błaszczyk 
Sobota, 01 marzec  2014 
700  o ulgę krzyża Chrystusowego na okres Wielkiego Postu dla 
Jerzego Nicgórskiego i łaskę wytrwania w cierpieniu 
1800 za ks. Radosława z okazji imienin msza od Margaretek 
 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


Święci znani… i nie znani 

Święty Edward Wyznawca, król 
 Edward urodził się około 1003 roku w Islip koło Oksfordu. 

Był synem króla Ethelreda II i normandzkiej księżniczki Em-

my. Młodość spędził na wygnaniu w Normandii. W 1041 r. 

został wezwany do Anglii, a rok później wstąpił na tron 

Anglii (w wieku 39 lat), obejmując go po swoim bracie przy-

rodnim. Został koronowany w Wielkanoc 3 kwietnia 1043 r. 

Ceremonię koronacyjną w katedrze w Winchester popro-

wadził arcybiskup Canterbury, św. Eadsin, i arcybiskup Yor-

ku, Aelhic. W 1044 r. poślubił Edytę, córkę księcia Godwina z Kentu, ale małżeństwo 

było bezdzietne. 

Król Edward słynął z wielkiej pobożności. Cieszył się miłością i szacunkiem swoich 

poddanych. Otaczał opieką ubogich, chorych i ułomnych. Tryb życia bardziej mniszy 

niż królewski dał mu przydomek "Wyznawca". W dziedzinie polityki kościelnej 

Edward dążył do zacieśnienia stosunków z Rzymem. Wspierał kościoły i klasztory. 

Zmarł 5 stycznia 1066 r. Pochowany został w katedrze westminsterskiej, którą ufun-

dował i której budowie poświęcił znaczną część swego życia, w kaplicy mieszczącej 

się za głównym ołtarzem. Kanonizowany został przez Aleksandra III w 1161 roku. Od 

XIV wieku główny patron Anglii oraz angielskich królów. W kalendarzu wspominany 

także 13 października - w rocznicę pierwszego przeniesienia jego relikwii (1166 r.). 

Legenda głosi, że szczodrobliwy król miał specjalne nabożeństwo do św. Jana Ewan-

gelisty. Pewnego razu ukazał mu się sam św. Jan pod postacią żebraka. Król nie miał 

przy sobie pieniędzy, więc ofiarował żebrakowi swój pierścień. Po kilku latach dwóch 

angielskich pielgrzymów, których św. Jan wybawił z kłopotów w czasie podróży po 

Ziemi Świętej, przywiozło królowi ten pierścień z informacją od św. Jana, że Edward 

spotka się ze świętym już za kilka miesięcy w niebie. 

 

W ikonografii św. Edward przedstawiany jest jako wysoki mężczyzna z brodą, w kró-

lewskim płaszczu. Czasami niesie chorego. Podanie bowiem głosi, że sam brał cho-

rych na plecy i zanosił do swojego zamku. Czasem ukazywany jako rycerz w pełnej 

zbroi. Jego atrybutami są: anioł, berło królewskie, kubek, miecz, pierścień, postać 

trędowatego. 

 

HUMOR 

Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, czym jest 
cnota miłosierdzia: 
- Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od tego odwieść, to 
czym się kieruję? 
- Miłością braterską - odpowiadają dzieci. 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. 

2. Od 2 marca rozpoczynamy nauki dla narzeczonych, którzy w tym 

roku przystąpią do sakramentu małżeństwa 2 marca o godz. 1700 

w sali pod plebania wejście od tylu budynku. 

3. Przyjmujemy zapisy na wczaso-rekolekcje nad morzem w Łebie  

w terminie od 21 do 30 sierpnia koszt pobytu wyżywienia prze-

jazdu 730 zł mamy już zapisane 115 osób. 

4. Organizujemy również wyjazd na turnus 14 dniowy do Głogowa 

od 1 czerwca połączony z rehabilitacja można uzyskać dofinan-

sowanie z PCPR u należy złożyć wniosek na ul. Kosynierów Gdyń-

skich. 

5. Również można odbierać karty na kolonie dla dzieci i młodzieży 

do Łeby i Chałup 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 Sp Jerzy Izyk l. 104 z ul Grunwaldzkiej 

 Sp Anna Rynkowska l 62 z ul Rawskiej 

7. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w kwocie 1245 zł 

http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9Bmiechni%C4%99ta+bu%C5%BAka&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=_g1xEbEVWDpnMM:&imgrefurl=http://www.muno.pl/news/acid-house-uk-smiley-face-denny-rempling-paul-oakenfold-nick-holloway/&docid=I_1hGfJ7qy0asM&imgurl=http://www.muno.pl/static/obrazy/text2011_1/smiley.jpg&w=403&h=403&ei=pGpaT9m6JtD74QSJ7eHEDw&zoom=1

