
Kalendarz liturgiczny: 

8 maja - św. Stanisław ze 

Szczepanowa, biskup i 

męczennik, główny Pa-

tron Polski 

14 maja - św. Maciej, 

Apostoł  

16 maja - św. Andrzej 

Bobola, prezbiter i mę-

czennik, patron 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 116; CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA; 11 MAJ 2014 
 
 

 

 Ludzie powołani w Ko-

ściele do sprawowania 

sakramentów powinni 

pozostawić miejsce na 

Bożą łaskę i nie stawiać 

przeszkód natury "biurokratycznej" - powiedział pa-

pież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawo-

wanej w Domu Świętej Marty. 

Ojciec Święty podkreślił, że to Pan Bóg dokonuje dzie-

ła ewangelizacji. Jednocześnie przestrzegł przed nad-

mierną biurokracją w Kościele, która może niekiedy 

utrudniać przystęp ludzi do Boga. Jako wzór wskazał 

apostoła Filipa, o którym mówi pierwsze czytanie 

czwartku 3 tygodnia wielkanocnego (Dz 8,26-40). Można w nim dostrzec trzy wyraźne 

cechy chrześcijanina: posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dialog oraz ufność w łaskę 

Bożą. Pierwsza z nich jest wyraźnie dostrzegalna w chwili, kiedy Duch Święty wskazuje 

Filipowi, aby przerwał swoją działalność i dotarł do wozu, którym podróżował z Jero-

zolimy do Gazy dworzanin królowej Etiopii. 

"Filip jest posłuszny wobec wezwania Boga. Z pewnością pozostawił wiele rzeczy, 

które miał zrobić, bo apostołowie byli wówczas bardzo pochłonięci ewangelizacją. 

Zostawił wszystko i poszedł. Pozwala to nam dostrzec, że bez owego posłuszeństwa 

wobec głosu Boga nikt nie może ewangelizować, nikt nie może głosić Jezusa Chrystu-

sa: w najlepszym razie będzie głosił samego siebie. To Bóg wzywa, to Bóg każe Filipo-

wi iść. I Filip idzie. Jest posłuszny" - zauważył papież. 

Dla Filipa spotkanie z dworzaninem królowej etiopskiej stało się okazją do głoszenia 

Ewangelii. To głoszenie nie jest jednak czymś narzucanym z wysoka, lecz dialogiem, w 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 11 maja  2014 
800  + Stanisław Kuśmierz i Stanisławę Bernasiewicz 
930 ++ 2r.ś. Mieczysław Walczak, Janina, Emilię, Antoninę, Krzysztofa i 
Małgorzatę   
1100 + 1r.ś. Krystyna Górnicka 
1230  + Maria i Zygmunt Trykowskich, Regina Jan Dolińscy, Leokadia Tadeusz 
Żak, Zofia Dolińska 
1800  + 2r.ś. Tadeusz i rodzice z obu stron 
1800 + Alojzy i Janina Patra 
Poniedziałek, 12 maja 2014 
700   + Aldona Bocian 
1800 + 18r.ś. Witold Hodyl 
Wtorek,  13 maja  2014 
700   +  Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800  + Zdzisław Szmyt 30d.p.p. 
Środa  14 maja 2014 
700   + Jan Strzyżewski 
1800  + Jan Połomka i Czesław Deptuła   
Czwartek, 15 maja  2014 
700   z okazji 85r.ur. Czesław Murawski o bł. Boże i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia 
1800 z okazji 11 r. ur. Juli 
Piątek, 16 maja 2014 
700+  Beata i Janusz Hryniewieccy 
1800  + Marian Bednarczyk 7r.ś. 
1800 + 14 r.ś. Bronisław Ulatowski i Zofia 
Sobota,  17 maja 2014 
700   + Ryszard Staniszewski w 30d.p.p. 
1800  + Maria Matyszczuk 30d.p.p. 
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którym apostoł szanuje duchową wrażliwość swojego rozmówcy czytającego, bez 

zrozumienia fragment z proroka Izajasza. 

"Nie można ewangelizować bez dialogu. Nie można. Trzeba bowiem wychodzić z tego 

miejsca, w którym jest dana osoba, potrzebująca ewangelizacji. Jakże jest to ważne" - 

zaznaczył papież. Jednocześnie wskazał, że warto tracić czas na ten żmudny dialog z 

konkretną osobą, którą Bóg nam daje, byśmy jej głosili Ewangelię. Chodzi o konkretną 

osobę, taką jaką ona jest w tej chwili, a nie jaką powinna być - zaznaczył Franciszek. 

Ojciec Święty zauważył, że słowa Filipa wzbudziły w dworzaninie królowej etiopskiej 

pragnienie bycia ochrzczonym i stało się tak, gdy przybyli nad jakąś wodę. Filip oddał 

go w Boże ręce. Z kolei ów dworzanin będzie budził wiarę. To nam powinno pomóc 

zrozumieć, iż to Bóg dokonuje ewangelizacji. 

Na zakończenie papież zaznaczył, że łaska jest ważniejsza, niż cała biurokracja. "Wiele 

razy stajemy się w Kościele firmą produkującą przeszkody, aby ludzie nie mogli zyskać 

łaski. Niech Pan pozwoli nam to zrozumieć" - zakończył swoją homilię Franciszek. 

 

Święci znani… i nie znani 

Błogosławiona Eurozja Barban 
 Eurozja urodziła się w 1866 roku w Quinto Vicentino, w rodzinie 

Luigi i Marii Fabris. Gdy miała 4 lata, cała rodzina przeniosła się 

do Maroli koło Torri di Quartesolo, gdzie Eurozja spędziła resztę 

swego życia. Tylko przez dwa lata mogła chodzić do szkoły pod-

stawowej; potem musiała przerwać naukę, by pomagać rodzi-

com w gospodarstwie. W wolnych chwilach chętnie czytała Pi-

smo święte, katechizm, Filoteę św. Franciszka Salezego i Ducho-

we wskazówki św. Alfonsa Marii Liguoriego. W wieku 12 lat przy-

stąpiła do Pierwszej Komunii świętej. Od tej chwili codziennie przyjmowała Chrystusa 

w Komunii świętej; to sytuacja wyjątkowa, bo dopiero w 1905 roku Pius X zalecił ofi-

cjalnie w całym Kościele praktykowanie codziennej Komunii świętej. 

Eurozja wstąpiła do Stowarzyszenia Córek Maryi, które działało w jej rodzinnej parafii. 

Tam mogła służyć potrzebującym, ofiarować swe modlitwy osobom wymagającym 

opieki. 

5 maja 1886 roku wyszła za mąż za wdowca Carlo Barbana, ojca dwóch malutkich 

córeczek (trzecia zmarła krótko po urodzeniu). Jedna miała dwa miesiące, a druga 

około półtora roku. W małżeństwie tym przyszło na świat jeszcze dziewięcioro dzieci. 

Rodzina zaadoptowała też kolejnych czworo dzieci. Eurozja zdołała swą cierpliwością i 

łagodnością powoli zmienić konfliktowy charakter męża. W 1916 r. wstąpiła do tercja-

rzy franciszkańskich. Częsta modlitwa indywidualna i we wspólnocie, cierpliwe wyko-

nywanie swych obowiązków, nieustanna troska o najbliższych - stały się jej całym 

życiem. Powszechnie nazywana była "Mamą Różą" (Mamma Rosa). Pomagała swym 

dzieciom odnaleźć Boże powołanie. Trzech synów przyjęło święcenia kapłańskie, w 

tym jeden - w zakonie franciszkańskim. Najmłodszy wstąpił do niższego seminarium w 

Vicenzy, lecz zmarł w 14. roku życia. Jedna z córek obrała życie konsekrowane w 

zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, zaś jeden z adoptowanych synów wstąpił do zako-

nu franciszkańskiego. 

W 1930 r. Eurozja została wdową; przyjęła to z pokorą, poddając się woli Bożej. Zmar-

ła 8 stycznia 1932 roku. Święty Jan Calabria, który znał Eurozję, tak w 1947 roku pisał 

do jednego z jej synów: "Przykład świętej matki byłby dziś bardzo skuteczny i opatrz-

nościowy. W obecnych czasach powszechnego zagubienia trzeba jak nigdy przedtem 

takich przykładów, żeby powstrzymać szerzące się zepsucie i ocalić rodzinę, stanowią-

cą jedyny środek na uzdrowienie tak bardzo dziś chorego społeczeństwa". 

Beatyfikacji Eurozji dokonał 6 listopada 2005 roku w Vincenzy, w imieniu Benedykta 

XVI, prefekt Kongregacji Sprawa Kanonizacyjnych, kardynał Jose Saraiva Martins. 

 

 

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. 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 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę. 
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