
Kalendarz liturgiczny: 

23 kwietnia - św. Woj-

ciech, biskup i męczen-

nik, główny patron Polski 

25 kwietnia - św. Marek, 

Ewangelista 

Cytat tygodnia: 
 

„Synu mój, chcę, żebyś 
był uśmiechnięty i 
radosny w Panu, 
bowiem nie ma żadnej 
przyczyny do smutku, a 
wiele do radości. Ażebyś 
zaś mógł być zawsze 
pogodny i radosny, bądź 
zawsze pokorny i 
posłuszny.” 

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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W Wielkanoc to dla Polaków 

obecnie przede wszystkim święta 

rodzinne – tak postrzega je naj-

większa grupa badanych (63%). 

Dla mniej niż połowy ankietowa-

nych (44%) Święta Wielkanocne są głównie przeżyciem reli-

gijnym. Tyle samo traktuje je przede wszystkim jako miłą 

tradycję (44%). Takie dane przynosi opublikowany dziś raport 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 

Postrzeganie Świąt Wielkanocnych w ciągu ostatnich dwu-

dziestu lat nie uległo większym zmianom, choć obecnie nieco 

rzadziej niż 1994 roku są one wiązane z przeżyciami religij-

nymi i zachowywaniem tradycji. 

CBOS zwraca uwagę, że patrząc z nieco dłuższej perspekty-

wy, można zauważyć, iż w ciągu ostatnich ośmiu lat – gene-

ralnie – zmniejszyły się odsetki badanych uczestniczących w 

omawianych praktykach wielkopostnych i wielkanocnych. Uzyskane wyniki korespondują 

zatem z wielokrotnie już diagnozowanym procesem sekularyzacji polskiego społeczeństwa. 

W ciągu ostatnich czterech lat odnotowujemy spadek odsetka ankietowanych ograniczających 

rozrywki w okresie Wielkiego Postu (z 62% w 2010 roku do 53% w roku 2014). 

Postrzeganie Wielkanocy jako święta przede wszystkim rodzinnego przeważa w niemal 

wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Pewnym wyjątkiem są tu osoby najbardziej 

religijne, czyli praktykujące kilka razy w tygodniu. Dla nich Wielkanoc jest głównie przeżyciem 

religijnym (90%), a dopiero w drugiej kolejności świętem rodzinnym (71%). 

Jednak dla badanych biorących udział w praktykach religijnych raz w tygodniu Wielkanoc nie-

mal równie często jest przeżyciem religijnym (61%) jak świętem rodzinnym (64%). Na uwagę 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 20 kwietnia  2014 
600  + rodzice z obu stron Murawskich Jana i Stefanię, Wilińskich Aleksandrę i 
Benedykta 
930 + Jerzy Zgórzyński 
1100 + Paweł Tkacz msza od sąsiadów 
1230  60 lecie małżeństwa Krystyny i Władysława Winiarczyk 
1800  o zdrowie dla rodziny Okrojów i dobre plony 
Poniedziałek, 21 Marzec 2014 
800   
930 ++ Lucyna Fabisiak, Helena Stępniewska, Jan Ruciński 
1100 ++ Połomka Jan i Turczyk Emilian   
1230  ++ Jan Niciak, Aleksander Niciak, Helena i Józef Czuba 
1800   
Wtorek,  22 kwietnia  2014 
700    
1800 + Monika Urbanek 
Środa   23 kwietnia  2014 
700   + Zdzisław Szym 
1800  o zdrowie i bł. Boże dla Ewy przed operacją 
1800  + Szarlota Szelezińska 6r.ś. 
Czwartek, 24 kwietnia  2014 
700   + Paweł Tkacz 
1800 + Genowefa Gołębiewska, Ryszard, Roman i Walenty 
 Piątek, 25 kwietnia  2014 
700    
1800 
Sobota,  26 kwietnia  2014 
700   + Janina Kobyłecka 
1800    

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


zasługują także mieszkańcy największych ponadpółmilionowych miast, dla których Wielkanoc 

jest porównywalnie często świętem rodzinnym (57%) co miłą tradycją (54%). 

Do najczęściej praktykowanych zwyczajów wielkopostnych o charakterze religijnym należy 

zachowywanie postu w Wielki Piątek (83%) oraz spowiedź wielkanocna (70%). Prawie dwie 

trzecie badanych deklaruje uczestnictwo w obrzędzie posypywania głowy popiołem w Środę 

Popielcową (64%), a niewiele mniej ankietowanych bierze udział w kościelnych obchodach 

Triduum Paschalnego (56%). 

Udział w rekolekcjach wielkopostnych, w nabożeństwie drogi krzyżowej lub gorzkich żalów, 

czy też w rezurekcji deklaruje mniej więcej połowa badanych. 

Wpływ na udział w wielkopostnych i wielkanocnych obrzędach liturgicznych wywiera przede 

wszystkim, co oczywiste, religijność badanych. Osoby regularnie praktykujące religijnie – czyli 

przynajmniej raz w tygodniu biorące udział we mszy bądź w nabożeństwie – ponadprzeciętnie 

często uczestniczą we wszystkich omawianych praktykach wielkopostnych i wielkanocnych. 

Pewne znaczenie w tym kontekście odgrywa również płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wy-

kształcenie oraz – jak się okazuje – poglądy polityczne. Kobiety częściej niż mężczyźni uczestni-

czą we wszystkich analizowanych rytuałach świątecznych. Ponadto udział w tego rodzaju prak-

tykach jest tym częstszy, im mniejsza miejscowość zamieszkania. Zatem mieszkańcy najwięk-

szych ponadpółmilionowych miast stosunkowo najrzadziej, zaś mieszkańcy wsi relatywnie 

najczęściej biorą udział we wszystkich spośród nich. 

Kolejna zależność dotyczy wykształcenia – badani gorzej wykształceni częściej deklarują udział 

w większości omawianych obrzędów liturgicznych. 

Udział w religijnych praktykach wielkopostnych oraz wielkanocnych z reguły również częściej 

deklarują starsi badani, a także ankietowani o prawicowych poglądach politycznych. 

Okres Wielkiego Postu, poprzedzający najważniejsze chrześcijańskie święto, tradycyjnie wiąże 

się z zaleceniami wyciszenia, refleksji, ograniczenia zabaw i rozrywek. Obecnie mniej więcej co 

drugi badany (53%) w okresie Wielkiego Postu stara się jakoś ograniczać rozrywki, rzadziej 

oglądać telewizję, nie chodzić na zabawy czy do kina, nie słuchać muzyki rozrywkowej itp. 

W ciągu ostatnich czterech lat odnotowujemy spadek odsetka ankietowanych ograniczających 

rozrywki w okresie Wielkiego Postu (z 62% w 2010 roku do 53% w roku 2014). 

Mniej niż dwie piąte badanych (38%, spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do 2002 

roku) deklaruje, że w okresie Wielkiego Postu częściej niż zwykle myśli o swoim życiu lub po-

dejmuje jakieś postanowienia czy zobowiązania. 

Badanie przeprowadzono w dniach 3–9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezenta-

tywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

 

 

 

 

Święci znani… i nie znani 

Święty Seweryn z Noricum 

 Seweryn urodził się ok. 410 r. Miał pochodzić ze znakomitej rodziny rzymskiej. 

Spragniony ciszy, udał się na Wschód i tam na pustyni wiódł życie pokutnicze. 

Stamtąd w 454 r. udał się do starożytnej prowincji Noricum (obecne tereny 

Austrii). W czasie niespokojnym, zakłócanym przez najazdy Germanów, chronił 

miejscową ludność. Przemierzał okolice Wiednia i Kremsu, pocieszał swoich rodaków, którzy 

tu mieli swoje liczne kolonie, pośredniczył między nimi a wodzami poszczególnych plemion 

germańskich, zasłaniał ich przed gwałtami. Prowadził życie bardzo surowe i wiele godzin po-

święcał na modlitwę, co mu jednało szacunek także u pogan. Spełniwszy swe publiczne, chary-

tatywne zadania, udawał się do klasztoru, który założył w Favianac. 

Pełen zasług zmarł 8 stycznia 482 r. w chwili, kiedy jego uczniowie wśród płaczu odmawiali 

jego ulubiony psalm 150. Kiedy obywatele rzymscy byli zmuszeni przez Germanów opuścić 

swoje osiedla i powrócić do Italii, zabrali ze sobą relikwie swojego Opiekuna i umieścili je pod 

Neapolem, gdzie biskup Wiktor uczniom św. Seweryna ufundował klasztor. Obecnie są oto-

czone czcią w miasteczku Frattamaggiore pod Neapolem. Austria czci św. Seweryna jako swo-

jego głównego patrona; kultem jest otaczany również w Bawarii i w diecezji w Linz. 

W ikonografii św. Seweryn przedstawiany jest jako mnich lub pielgrzym. Jego atrybutem jest 

anioł i dzban na oliwę. 

HUMOR 
Do papieża przyszła delegacja producentów z prośbą: 
- Panie papież, damy 1 mln dolarów na kościół, ale prosimy, aby w modli-
twie "Ojcze Nasz" po słowach "...chleba naszego powszedniego..." dodać: 
"i coca coli". 
- Nie panowie - odparł papież - to jest niemożliwe. 
Za tydzień delegacja znów puka do drzwi Watykanu, tym razem oferując 10 milionów. 
Papież znów jednak twierdzi, że to niemożliwe. 
Delegacja jest jednak niezmordowana i znowu zjawia się po tygodniu, oferując 100 
milionów. I tym razem spotyka też ich odmowa. Producenci wychodzą, kiwając głowa-
mi: 
- Kurcze, to ile musiał dać ten piekarz? 

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Jutro  dzień świąteczny porządek mszy św. jak w niedzielę ofiary składane na tace prze-

znaczone na KUL. 

2. Przez cały tydzień trwamy w oktawie Wielkanocnej. 

3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego dzień Kanonizacji Jana Pawła II-zapraszamy na 

dziękczynny  apel Jasnogórski o 21.00 przy pomniku Jana Pawła II przed wejściem do 

naszego Kościoła. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę inwestycyjną na rzecz naszej parafii 

w kwocie 2958 zł. 
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