
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 11; III NIEDZIELA ADWENTU; 11 GRUDNIA 2011 
 

 
Wołający na pustyni 
Dzisiejsza niedziela, nazywana tradycyjnie Nie-

dzielą „Gaudete”, czyli Niedzielą Radości we 

fragmencie Ewangelii pokazuje nam postać Jana 

Chrzciciela. Prorok ten jest bardzo związany z 

okresem adwen-

tu, gdyż swoim 

nawoływaniem 

pragnie przygo-

tować wszyst-

kich na wielkie 

wydarzenie 

przyjścia samego 

Chrystusa – 

Zbawiciela Świa-

ta. W dzisiejszej 

perykopie 

Ewangelicznej 

nawołuje: „Prostujcie drogę Pańską!”  Czasami 

trzeba ją w swoim życiu wprost torować. Ewan-

gelia zaprasza nas do takiego zdecydowania w przygotowywaniu drogi dla 

przychodzącego Pana. Ciągle za krótki na spotkanie z Bogiem dzień domaga się 

torowania drogi dla Niego. I nie może to być jedynie seria słodkich zapewnień, 

tylko konkretne postanowienia, które sprawią, że znajdziemy w swym życiu 

czas dla Boga. „Prostujcie drogę Pańską!” Każdy ma swoją drogę dla Pana przy-

 

Kalendarz liturgiczny: 

12 XII NMP z Guadalupe 

13 XII św. Łucji 

14 XII św. Jana od Krzyża 

Cytat tygodnia: 
 

„Bardziej Bóg pragnie 
od ciebie choćby naj-
mniejszego stopnia czy-
stości duszy, niż naj-
większych dzieł, jakich 
możesz dokonać.” 
 

Św. Jan od Krzyża 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 11 grudnia 2011 
800  + Janina Walczak 25 r.śm. 
930  ++ z rodz. Jusis: Klementyna, Wacław, Helena, Mateusz 
1100  o Boże bł. oraz dary Ducha Świętego dla Alicji w 27 r. urodzin 
1230  + Aleksandra, Aleksander Włodarek 
1800  ++ Franciszek i Anna Połomkowie, Czesław i Rozalia Deptuła, Józef, Zofia, 
Zdzisław, dziadkowie z obojga stron 
Poniedziałek, 12 grudnia 2011 
700  
1800  + Katarzyna i Stanisław Michalscy 
Wtorek, 13 grudnia 2011 
700   
1800  + 40 r.śm. Kieruzel Władysław 
Środa, 14 grudnia 2011 
700  
1800  + Szarlota Szelezińska 4 r.śm. 
Czwartek, 15 grudnia 2011 
700  
1800  + Jan Domagała 29 r.śm. z rodziny Domagałów, Bartoszewiczów 
Piątek, 16 grudnia 2011 
700 
1800  + Zbigniew Godlewski 41 r.śm. 
Sobota, 17 grudnia 2011 
700  
1800  ++ w 12 r.śm. Edmund, Małgorzata i Halina Wilmańscy 
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gotować. Jeśli więc nawet jakiś głos: żony, kapłana, przyjaciela, czy kogokol-

wiek innego, wezwie mnie do prostowania dróg Pańskich, to przed rozpoczę-

ciem ‘duchowych robót’ koniecznie trzeba wyszeptać Bogu: Chcę, pragnę 

zmienić swoje życie, chcę je uporządkować. Jan Chrzciciel wzywa do przygoto-

wania się na przyjęcie Mesjasza, ale także naucza, jak to robić – wzywa do 

przejścia od nieprawości do sprawiedliwości. Święty Augustyn, a za nim także 

tradycja franciszkańska, lubił przypominać, że Bóg pozostawił nam trzy księgi, 

przez które do nas mówi: Pismo Święte, sumienie i wydarzenia życia. Wśród 

wydarzeń życia znajdą się i takie, najczęściej za sprawą spotykanych  ludzi, któ-

re jasno wskazują nam te spośród naszych dróg, które są niewyprostowane. 

Upominanie nas przez innych, krytyka nie muszą być jedynie zabójczą bronią; 

mogą pomóc w sformułowaniu planu naszych drogowych robót duchowych. 

Zwykle okazuje się, że tej pracy nigdy nam nie zabraknie. To dobrze, ponieważ 

przygotowywanie dróg dla Pana umacnia w nas wiarę, że On jest blisko.  

Święci znani… i nie znani 

Św. Jan od Krzyża 

Jan de Yepes przyszedł na świat w 1542 roku w 
Fontiveros, w pobliżu miasta Avila (Hiszpania). 
Gdy miał dwa i pół roku zmarł mu ojciec. Matka 
przeniosła się z dziećmi do Arevalo (1548), a po-
tem do Medina del Campo (1551). Jan został od-
dany do przytułku. Potem pracował w szpitalu, by 
następnie próbować różnych zawodów u różnych 
majstrów: w tkactwie, krawiectwie, snycerstwie, 
jako malarz, jako zakrystian, wreszcie jako pielę-
gniarz w Medinie. Za pieniądze, które zdobył z 
wielkim trudem, wstąpił do kolegium jezuickiego 
w Medinie (1559-1563). W roku 1563 wstąpił do 
karmelitów w Medinie i wtedy obrał sobie imię 
Jan od św. Macieja. Gdy miał  lat 21 złożył śluby 
zakonne. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w Salamance w 25 
roku życia otrzymał święcenia kapłańskie (1567).W tym samym roku Święty spo-

tkał się ze św. Teresą z Avila, która już podjęła się dzieła reformy zakonu karmeli-
tanek. Te dwie dusze bratnie zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły 
dla reformy obu rodzin karmelitańskich. W następnym roku (1568) św. Teresa na-
mówiła pewnego szlachcica, żeby ofiarował dom na założenie pierwszego domu 
reformy w Duruelo. Tam św. Jan przeniósł się z dwoma przyjaciółmi, których pozy-
skał dla reformy. Tegoż roku 28 listopada złożyli ślub zachowania pierwotnej regu-
ły. Jan przybrał sobie wówczas imię Jana od Krzyża. Postanowił pozostać wierny 
reformie, choćby "miał to przypłacić życiem". W roku 1571 został rektorem pierw-
szego klasztoru karmelitów w Alkala, który przyjął reformę. W postępowaniu św. 
Jana przełożeni dopatrzyli się niesubordynacji. Posypały się napomnienia i nakazy. 
Gdy święty okazywał się na nie głuchy, został aresztowany w Avila w nocy z dnia 2 
na 3 grudnia 1577 roku i siłą zabrany do Toledo. Wtrącony do więzienia klasztor-
nego był nie tylko pozbawiony wolności, ale skazany na głód i częstą chłostę. Świę-
ty się wszakże nie załamał. Jak sam pisał, w "puszczy wieloryba" przebył 9 miesię-
cy. Pan Bóg w tych miesiącach udręki zalewał go potokami pociech mistycznych. 15 
sierpnia 1578 roku udało mu się uciec z zakonnego więzienia w Toledo. Bracia 
przyjęli go z wielką radością. 9 października tego roku wziął udział w kapitule, na 
której został wybrany przełożonym konwentu kalwarii w Jaen, w Andaluzji. W roku 
1582 Jan został mianowany przełożonym domu w Granadzie, a w roku 1585 kapi-
tuła wybrała go wikariuszem prowincji Andaluzja. Święty zakończył życie w klaszto-
rze w Ubedzie 14 grudnia 1591 roku w wieku zaledwie 49 lat.  

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Adwentu 
 

1. Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00. 
2. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na rekolekcje adwentowe od 

12 do 14 grudnia o godzinie 20.00 w Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski. 

3. Rekolekcje parafialne rozpoczniemy za tydzień w niedzielę. Popro-
wadzi je ksiądz Mariusz Pietrzykowski z parafii pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Kępkach. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1 362 
zł. 
 


