
Kalendarz liturgiczny: 

  
14 lutego - święci Cy-

ryl, mnich,i Metody, 
biskup, patroni Europy  

Cytat tygodnia: 
 

„Źle mierzy się postęp 
duchowy wedle oblicza, 
gestów, łatwości natury 

lub zamiłowania do 
samotności. Miarę tę 
należy brać z mocy, z 

jaką ktoś przezwycięża 
samego siebie.” 

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 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 108; I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 9 MARZEC 2013 
 

 
 

 

 

 Papież Franciszek w 

Orędziu na tegoroczny 

Wielki Post, wskazując 

na „Jezusa Chrystusa, 

który będąc bogatym, 

dla was stał się ubogim, 

aby was ubóstwem swoim ubogacić" (2Kor 8,9) prosi, 

aby cały Kościół był gotowy „nieść wszystkim, którzy 

żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe 

świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest 

miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w 

Chrystusie każdego człowieka”. 

Nędza materialna ma wiele źródeł i przyczyn. Jest ona 

m. in. wynikiem egoizmu oraz ideologii neoliberalizmu, 

która sprowadza relacje międzyludzkie do logiki rynku, tj. zysku, popytu i podaży 

oraz niczym nieograniczonego konsumizmu. Nędza materialna jest skutkiem braku 

międzyludzkiej solidarności oraz zasady pomocniczości. W jakiś sposób jest ona 

związana z nędzą moralną, która - jak zauważa Franciszek we wspomnianym Orędziu 

- „czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce, bo nie-

którzy ich członkowie - często młodzi - popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, 

hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych zostało per-

spektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką 

nędzę przez niesprawiedliwość społeczną, przez brak pracy, odbierający godność, 

jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez brak równości w zakresie prawa do wykształ-

cenia i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej można słusznie nazwać 

zaczątkiem samobójstwa”. 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 09 luty  2014 
800  z okazji imienin Grzegorza o potrzebne łaski dla niego i całej rodziny 
930  + Władysław Dudar 1r.ś 
1100  dziękczynna za dar życia w 4r.ur. Amelki prosząc o dalsze łaski dla 
niej i rodziców 
1230  + Albina(k) Rudnicka i dziadków z obu stron 
1800  + 5r.ś Józef  Aleksander Dejczko, 10r.ś Danuta Ewa Dejczko, 60r.ś 
Faustyn Orłowski   
1800  + Stanisława(k), Wincenty i dziadków z obojga stron 
Poniedziałek,  10 marzec 2014 
700  z okazji urodzin Darii i Mariusza o łaski i Dary Ducha Św. 
1800  + Maria Wardzyńska 
Wtorek,  11 marzec  2014 
700 
1800 + Alojzy i Albina Muzyczyn, Michał i Jadwiga Borowscy 
 Środa  12 marzec  2014 
700   
1800 + Anna Rynkowska 
Czwartek, 13 marzec  2014 
700      
1800  o bł. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny 
Piątek,  14 marzec  2014 
700 
1800  + Kazimierz Pruszyński w 9r.ś. zm. rodziców 
Sobota, 15 marzec  2014 
700     
1800 + Anna Rynkowska 
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Nędza materialna i moralna jest niejednokrotnie potęgowana i generowana przez 

nędzę duchową, która - jak podkreśla Ojciec św. - dotyka nas, „gdy oddalamy się od 

Boga i odrzucamy Jego miłość” bowiem „jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, 

który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowy-

starczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i 

wyzwala”. 

Ludzkość XXI wieku, a więc także i my, jest dotknięta w rożnym stopniu nędzą mate-

rialną, moralną i duchową. I po to jest okres Wielkiego Postu, abyśmy poprzez mo-

dlitwę, post i jałmużnę oraz głęboką refleksję nad nami samymi, dokonywaną w 

świetle Objawienia i naszej wiary, która jest światłem oświecającym ciemności grze-

chu, podjęli skuteczną walkę z niszczącą nas wielopostaciowa nędzą. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Jan Nepomucen Neumann, biskup 
 Jan Nepomucen Neumann urodził się 28 marca 1811 r. w 

Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie Austriackim (obec-

nie Czechy). Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez pijarów 

w Budziejowicach. W 1831 r. wstąpił do seminarium du-

chownego, a dwa lata później podjął studia teologiczne w 

Pradze. Oprócz teologii, interesowały go także botanika i 

astronomia. Po ukończeniu studiów miał przyjąć święcenia kapłańskie. Miejscowy 

ordynariusz odmówił jednak udzielenia mu tego sakramentu ze względu na zbyt 

dużą ilość kapłanów w diecezji. Jan, za radą biskupa Federica Baragi, zwrócił się do 

biskupów w Ameryce, aby przyjęli go i wyświęcili na kapłana. Było to o tyle łatwiej-

sze, że już wówczas Jan znał osiem języków obcych. 

Tak też się stało. W 1836 r. przybył do USA z niewielką kwotą pieniędzy. Święceń 

udzielił mu biskup Nowego Jorku. Jan Nepomucen podjął pracę duszpasterską wśród 

niemieckich imigrantów zamieszkujących okolice Nowego Jorku. Odwiedzał chorych, 

uczył katechizmu, kształcił przyszłych nauczycieli i katechetów. Po czterech latach 

takiej pracy poczuł potrzebę życia bardziej wspólnego. Wstąpił więc do redemptory-

stów w Pitsburgu. W styczniu 1842 r. złożył pierwsze śluby i tym samym został 

pierwszym redemptorystą w Ameryce. Pracował w Ohio, Pensylwanii i Marylandzie. 

Po sześciu latach wytężonej, ale bardzo owocnej pracy, został mianowany wizytato-

rem, czyli przełożonym zakonu w Stanach Zjednoczonych. 10 lutego 1848 r. otrzymał 

obywatelstwo amerykańskie. 

Jego pracowitość i zaangażowanie zostały dostrzeżone. W marcu 1852 r. Jan Nepo-

mucen Neumann otrzymał w Baltimore sakrę biskupią. Został ordynariuszem Filadel-

fii. Zorganizował system oświaty w diecezji, zwiększając liczbę szkół katolickich z 

jednej do dwustu. Dbał o poprawę warunków w parafiach. Wprowadził też - co było 

nowością w całym kraju - nabożeństwo czterdziestogodzinne. Pisał artykuły do wielu 

gazet i czasopism katolickich, opublikował także dwa katechizmy. 

Zmarł w wyniku udaru mózgu podczas spaceru jedną z ulic Filadelfii 5 stycznia 1860 

roku. Został beatyfikowany w 1963 r. - podczas trwania II Soboru Watykańskiego - 

przez Pawła VI. Czternaście lat później, 19 czerwca 1977 r., ten sam papież ogłosił go 

świętym. W ten sposób Jan Neumann stał się pierwszym kanonizowanym Stanów 

Zjednoczonych. Jego relikwie spoczywają w narodowym sanktuarium w parafii św. 

Piotra Apostoła w Filadelfii. 

HUMOR 

Proboszcz wyjechał do sanatorium. Jego gorliwy zakrystian nie 
daje mu jednak spokoju i chce się koniecznie dowiedzieć, jak ma 
brzmieć napis nad szopką bożonarodzeniową i jakie wymiary po-
winien mieć żłóbek. 
Proboszcz telegrafuje z sanatorium krótko i treściwie: "Dziecię 
nam się narodziło. Długość - 3 m, szerokość - 1 m." 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek dla dzieci o 1630 dla młodzie-

ży i dorosłych o 1800. 

2. W niedziele gorzkie żale o 1715. 

3. Przypominamy o możliwości zapisania się na wyjazd do Łeby (dorośli 

i dzieci) oraz na turnus rehabilitacyjny (dorośli). 

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 Śp. Andrzej Łuszczyk lat 42 z ul. Grunwaldzkiej, 

 Śp. Piotr Miros lat 45 z ul. Grunwaldzkiej 

5. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w kwocie 1268 zł. 
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