
Kalendarz liturgiczny: 

6 maja - święci Filip i 

Jakub Młodszy, Aposto-

łowie  

8 maja - św. Stanisław ze 

Szczepanowa, biskup i 

męczennik, główny Pa-

tron Polski 

Cytat tygodnia: 
 

„Niedbalstwo i oziębłość 
sprawiają, że wszystkie 
prace są smutne.” 

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 115; TRZECIANIEDZIELA WIELKANOCNA; 4 MAJ 2014 
 
 

 

Maj jest w Kościele miesią-

cem szczególnie poświęco-

nym czci Matki Bożej. Słynne 

„majówki” - nabożeństwa, 

odprawiane wieczorami w 

kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych 

figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego 

centralną częścią jest Litania Loretańska. 

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach 

sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V 

w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce 

Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 

dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on 

by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. 

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. 

Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomi-

na, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. 

upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został na-

zwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, 

która była odpowiedzią na Reformację. 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita 

o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, 

które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim pro-

pagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał 

specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Po mimo kasaty 

jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il 

Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII 

podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo ma-

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 04 maja  2014 
800  + Mieczysław Bulkowski 7r.ś. O miłosierdzie dla jego duszy 
930 ++ Bronisław Deniziak, Maria Deniziak, Wacław, Zygmunt, Anna, 
Renata, Wiesława(k) Lutostańska 
1100  z okazji urodzin Pawła o bł. Boże i potrzebne łaski 
1230  o bł. Boże dary Ducha św. dla Małgorzaty i Magdaleny 
1230  Ż.R. 
1800  + Stanisław Siputa w 30d.p.p. 
Poniedziałek, 05 maja 2014 
700   +  Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800 +  Ludwika(k), Zofia 
Wtorek,  06 maja  2014 
700   + Jan Strzyżewski 
1800  + Olga Mazur 
Środa  07 maja 2014 
700   + Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800  + Zbigniew Ponke 1r.ś. I syn Zbyszek 
Czwartek, 08maja  2014 
700    
1800 + Jadwiga Stasiak 
Piątek, 09 maja 2014 
700+ Jan Strzyżewski 
1800  + syna Adama Prus w 25r.ś. Oraz męża Jana 
Sobota,  10 maja 2014 
700   + Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800  + 32r.ś. Kazimierz Ocicki, Adam, Krystyna i Dorian 
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jowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził 

obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretań-

skiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. 

przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu 

miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym 

Sączu, Lwowie i Włocławku. 

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopo-

dobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 

czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, 

gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne 

wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście sa-

mowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju 

Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po za-

twierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski". 

Święci znani… i nie znani 

Święty Daniel Comboni, biskup 
 Daniel Comboni urodził się 15 marca 1831 r. w Limone nad jeziorem 

Garda (północne Włochy). Jego rodzice byli prostymi rolnikami, mieli 

ośmioro dzieci, ale wszystkie - oprócz Daniela - zmarły w dzieciństwie 

lub młodości. Daniel już w latach szkolnych wykazywał talenty organi-

zacyjne i przywódcze. Chętnie spotykał się z kolegami na wspólne 

odrabianie lekcji i modlitwę. Wysłano go do szkoły dla zdolnych, ale 

ubogich dzieci w Weronie. Szkoła miała charakter misyjny; co pewien 

czas przybywali do niej na odpoczynek misjonarze z Afryki. 

Daniel chętnie słuchał opowieści z dalekich krajów. To zrodziło w nim powołanie misyjne. 

Zorganizował Koło Przyjaciół Misji Afrykańskich. Wraz z czterema towarzyszami, po przy-

jęciu święceń kapłańskich, wyjechał do Afryki. Wcześniej jednak przeżywał poważny dy-

lemat - jego wyjazd oznaczał pozostawienie bez opieki starych rodziców. Ostatecznie 

jednak podjął decyzję i opuścił kraj, podejmując pracę głównie wśród niewolników. 

Walczył gorliwie o to, by mieszkańcy Afryki mogli cieszyć się szacunkiem dla ich ludzkiej i 

chrześcijańskiej godności. 15 września 1864 roku, klęcząc u grobu świętego Piotra, Daniel 

otrzymał natchnienie Planu Odnowienia Afryki. Plan został zaaprobowany i poparty przez 

papieża Piusa IX. W 1867 r. ks. Comboni założył w Weronie Instytut Misyjny dla Afryki (w 

roku 1885, cztery lata po śmierci Daniela, Instytut przekształcono w zgromadzenie misjo-

narzy kombonianów) i koło przyjaciół "Dzieło Dobrego Pasterza" (dziś Dzieło Zbawiciela), 

a w 1872 r. - zgromadzenie sióstr dla misji w Afryce. W 1877 r. został wikariuszem apo-

stolskim Afryki Środkowej i konsekrowany na jej pierwszego biskupa z siedzibą w Chartu-

mie. 

Daniel zmarł 10 października 1881 r. w Chartumie w wieku tylko 50 lat. Zaledwie kilka dni 

przed śmiercią napisał w jednym z listów: "Naprawdę obchodzi mnie tylko, czy Nigeria się 

nawróci i czy Bóg mi da i zachowa te pomocne narzędzia, które mi dał i jeszcze zechce mi 

dać". Został pochowany obok swojego polskiego poprzednika, o. Maksymiliana Ryłły. 

Proces beatyfikacyjny Daniela Comboniego rozpoczęto w Weronie w 1928 r. Do grona 

błogosławionych biskupa Daniela zaliczył św. Jan Paweł II 17 marca 1996 roku; on też 

ogłosił go świętym w dniu 5 października 2003 roku. 

Dziś w Afryce działa ponad 150 wspólnot komboniańskich. W wielu krajach tego konty-

nentu panuje wojna - praca misjonarzy polega tam na codziennym towarzyszeniu lu-

dziom. W innych miejscach z kolei kombonianie starają się dotrzeć do najuboższych, np. 

na przedmieściach wielkich miast, w szpitalach i leprozoriach. Działają także poza Czar-

nym Lądem - m.in. w Brazylii, Peru, Meksyku czy na Filipinach. Do Polski kombonianie 

przybyli w 1986 toku, zakładając w Warszawie dom formacyjny i centrum duszpasterstwa 

powołaniowego. 

HUMOR 

Pewien parafianin tłumaczył księdzu: 
- Wie ksiądz, ja to jestem wierzący, ale nie praktykujący. 
Na to ksiądz: 
- Ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję. 
- Przecież to bez sensu - zdziwił się parafianin. 
- No właśnie - odparł ksiądz. 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. 10 maja w następna sobotę wyruszy z Elbląga piesz pielgrzymka do św. Gaju 

chętnych prosimy o zapisanie się na autokar w drodze powrotnej 

2. Natomiast 18 maja w niedziele zapraszamy na pierwsza elbląska piesza piel-

grzymkę do Stagniewa gdzie są obecne relikwie Jana Pawła II będzie to nasze 

dziękczynienia za kanonizację 

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

parafii w kwocie 2958 zł. 

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 Sp. Beata i Janusz Chryniewiccy z ul. Braterstwa Broni 

 Sp. Jan Strzyzewski 
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