
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 12; IV NIEDZIELA ADWENTU; 18 GRUDNIA 2011 
 

 
Zwiastowanie 

Od 17 grudnia trwamy w drugim okresie Ad-

wentu, który stanowi bezpośrednie przygoto-

wanie na 

Uroczystość 

Narodzenia 

Pańskiego. W 

dzisiejszym 

fragmencie 

Ewangelii 

usłyszeliśmy 

znaną nam 

scenę Zwia-

stowania 

NMP. Do Na-

zaretu przy-

bywa archanioł Gabriel,  by obwieścić Maryi 

wolę Bożą, dotyczącą wybrania jej na Matkę Syna Bożego. Zwróćmy uwagę na 

postawę Maryi. W pełnej pokorze i ufności wypowiada słowa chęci przyjęcia i 

realizowana w swoim życiu woli Boga: Fiat - „niech Mi się stanie”. W naszej 

parafii dziś rozpoczynamy rekolekcje, które będą kolejną szansą na zastano-

wienie się nad własnym życiem, na poukładanie swoich relacji z Bogiem, na 

owocne, duchowe przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia. Uczmy się 

za przykładem Maryi zawsze zgadzać się z wolą Bożą, Tak często nie jest ona po 

naszej myśli. Chcemy działać po swojemu, nie lubimy jak ktoś coś nam dyktuje. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 XII św. Piotra Kanizjusza 

24 XII Wigilia Uroczystości 

Narodzenia Pańskiego 

Cytat tygodnia: 
 

„Idźcie ku Maryi. Idźcie 
z Maryją. Niech w wa-
szych sercach roz-
brzmiewa echo Jej fiat.” 
 

Bł. Jan Paweł II 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 18 grudnia 2011 
800  + Leon Usnarski w 26 r.ś. 
800 w intencji Laury i Julki o bł. Boże 
930  + Maria Chroma w 4 r.ś. 
930  + Emilian Turczyk 
1100  w 11 r. urodzin Mikołaja o bł. Boże i dary Ducha Świętego 
1100 ++ Józef Sroczyński 4 r.ś. Stanisława (k) i brat Zbigniew 
1230  + w 25 r.ś. Ignacy Bernecki 
1800  w 35 r. urodzin Marcina o bł. Boże i potrzebne łaski 
Poniedziałek, 19 grudnia 2011 
930  
1800  + Krystyna Ślizień 5 r.ś. 
Wtorek, 20 grudnia 2011 
700   
1800  + 21 r.ś. Jan Ostrowski i zm. z rodz. Ostrowskich i Komuda 
Środa, 21 grudnia 2011 
930 + Stanisław Marczak 
1630 o bł. Boże dla Julki w 7 r. urodzin i Stasia w 4 r. urodzin 
1800  z okazji 2 urodzin Anieli o bł. Boże 
1900 
Czwartek, 22 grudnia 2011 
700  
1800  + Wanda Michalska 
Piątek, 23 grudnia 2011 
700 
1800 + Edwin Walerski 
Sobota, 24 grudnia 2011 
700  
 

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
http://www.google.pl/imgres?q=Zwiastowanie+NMP&um=1&hl=pl&biw=1336&bih=653&tbm=isch&tbnid=Uxg7UcPcMz6ZqM:&imgrefurl=http://wodazrodlana.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?5&docid=NKPCfaLBFxlCBM&imgurl=http://wodazrodlana.blox.pl/resource/zwiastowanieNMP.jpg&w=316&h=425&ei=X4baTvnpBYLc4QTj2_SMDg&zoom=1


Boimy się pójść zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje, zdając sobie sprawę 

z tego, że to nie jest łatwa droga. Odczuwamy lęk przed tym, co nieznane. Tak 

bardzo potrzeba nam uczyć się od Matki Najświętszej zaufania, przyjęcia Bożej 

woli w swoim życiu niezależnie od tego jaka by ona nie była. Bóg oczekuje od 

nas jednego: abyśmy zawsze kierowali się miłością, aby ona była przyczyną 

każdego naszego czynu. Kierując się własną wolą nie zawsze przewidzimy 

wszystkie konsekwencje danego postępowania. Nie tak ma się rzecz z wolą 

Bożą, która nie może być omylna, w końcu, jak usłyszeliśmy we fragmencie 

listu do Rzymian: „Bóg jest jedynie mądry”. Mądrość Boża jest gwarantem te-

go, że droga zgodna z Bożym zamysłem jest drogą właściwą, drogą, która da 

nam szczęście, i która z każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji mo-

że wyprowadzić dobro. Nie pozostaje nam nic innego jak powtarzać za Maryją 

te wspaniałe wyznanie: „Niech Mi się stanie według Twego słowa”. (Łk 1,38) 

Święci znani… i nie znani 

Św. Piotr Kanizjusz 

Piotr Kanizjusz urodził się 8 maja 1521 r. w Nijmegen 
(Holandia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił w tym 
mieście urząd burmistrza. Ojciec chciał syna skierować 
na studia prawnicze, ale Piotr udał się do Kolonii na 
wydział teologii. Tutaj przeżył aż 10 lat (1536-1546) z 
wyjątkiem jednego roku, w którym zatrzymał się na 
uniwersytecie w Lowanium (1539-1540). W roku 1540 
zdobył tytuł magistra nauk wyzwolonych. W 1543 r. 
wstąpił do jezuitów, których założył zaledwie przed 9 
laty św. Ignacy Loyola (1534).. W roku 1546 przyjął św. Piotr święcenia kapłańskie. 
Został wezwany przez arcybiskupa Worms, kardynała Ottona Truchsess, by mu 
towarzyszył na soborze w Trydencie w charakterze teologa-konsultora (1547). Na 
uniwersytecie w Bolonii uzyskał tytuł doktora teologii. Skierowano go do krajów 
germańskich, aby powstrzymał napór protestantyzmu. Przez 30 laty Święty nie-
zmordowanie pracował, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez kapłana-
apostatę, Marcina Lutra. Brał czynny udział we wszelkich zjazdach i obradach doty-
czących tej sprawy. Prowadził misje dyplomatyczne między cesarzem, panami 
niemieckimi a papieżem. Ułatwiał nuncjuszom papieskim oraz legatom ich zadania. 

Jego misji sprzyjała okoliczność, że cesarzem był wówczas Ferdynand I (1566-
1569), wychowanek jezuitów, któremu sprawa katolicka leżała bardzo na sercu. W 
1556 roku św. Ignacy zamianował św. Piotra pierwszym prowincjałem nowo utwo-
rzonej prowincji niemieckiej, która liczyła wówczas zaledwie 3 domy: w Ingolstad-
cie, w Wiedniu i w Pradze. Pod rządami św. Kanizego (1566-1569) powstało 5 dal-
szych: w Monachium, w Innsbrucku, w Dillingen, w Trynau i w Hali (Tyrol). W 1558 
r. odbył krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), towarzy-
sząc nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza. 
Jako teolog papieski brał udział w soborze trydenckim (1562).  Największą wszakże 
sławę zyskał sobie św. Piotr Kanizy swymi pismami. Są nimi: Katechizm Mały, Kate-
chizm Średni i Katechizm Wielki przeznaczone dla odbiorców o różnym stopniu 
przygotowania umysłowego. Katechizmy św. Piotra w ciągu 150 lat doczekały się 
ok. 400 wydań drukiem. Nie mniej wielkim wzięciem i popytem cieszyło się potęż-
ne dzieło św. Kanizego Summa Nauki Katolickiej, na którą złożyły się jego wykłady, 
dyskusje i kazania. Ostatnie lata życia spędził Piotr Kanizy we Fryburgu Szwajcar-
skim (1580-1597). Zmarł tam 21 grudnia 1597 roku. Zaraz po śmierci Świętego 
Niemcy, Austria i Szwajcaria rozpoczęły starania o jego kanonizację. Jeszcze za jego 
życia ukazał się jego pierwszy żywot napisany przez o. Jakuba Kellera. Aktu beatyfi-
kacji dokonał w 1864 roku papież Pius IX, a do katalogu świętych i doktorów Ko-
ścioła wpisał go uroczyście papież Pius XI w 1925 roku.  
  

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Adwentu 

1. Rekolekcje adwentowe potrwają do środy włącznie, nauki z 
mszą dla dorosłych o 9.30 i o 18.00, nauka dla dzieci o 
16.30, a dla młodzieży o 19.00. Spowiedź pół godziny przed 
naukami. 

2. W przyszłą niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia, pa-
sterka o północy a następnie msze św. według grafiku nie-
dzielnego. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwo-
cie  2 338 zł. 
 


