
Kalendarz liturgiczny: 

24 czerwca - Narodzenie 

św. Jana Chrzciciela 

29 czerwca - świętych 

Apostołów Piotra i Pawła 

Cytat tygodnia: 
 

„Najbardziej boję się 
tych, którzy jedną ręką 
budują, a drugą burzą” 

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 121;JEDENASTA NIEDZIELA ZWKŁA; 15 CZERWIEC 2014 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTRZEJ TRÓJCY 

 
 

 

Przed nami czerwiec – mie-

siąc, w którym oddajemy 

szczególną cześć Najświęt-

szemu Sercu Jezusa. Nabo-

żeństwo do Bożego Serca 

przybiera różne formy, gdyż kształtowało się przez 

wiele stuleci. Publicznego charakteru nabrało ono od 

drugiej połowy XVII wieku. Przyczyniło się do tego 

wielu świętych. Najważniejsi z nich to Jan Eudes i Ma-

ria Małgorzata Alacoque, która ma szczególne zasługi 

w rozpowszechnianiu kultu Serca Jezusowego. Święci 

ci znaleźli wielu naśladowców. Wśród nich był także założyciel Zgromadzenia Księży 

Sercanów, kandydat na ołtarze, sługa Boży o. Leon Jan Dehon. 

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w tym roku 27 czerwca, 

została ustanowiona przez papieża Klemensa XIII w 1765 r. Ogromny wpływ na ten 

fakt mieli polscy biskupi, którzy wysłali w tej sprawie memoriał do Ojca Świętego. 

Widzimy zatem, że nabożeństwo to jest żywe w naszym kraju już od dawna. Jan Pa-

weł II ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Dniem Modlitw o 

Uświęcenie Kapłanów. 

 

Kult zranionego na krzyżu Serca Jezusa ma charakter przede wszystkim wynagradza-

jący. Nabożeństwo ma czynić ludzi bardziej wrażliwymi na grzech i otaczające zło oraz 

zachęcać do zadośćuczynienia za własne grzechy i za winy innych. Jesteśmy też zachę-

cani do wynagrodzenia, zwłaszcza za grzechy wynikające z odwrócenia się przez czło-

wieka od Bożej miłości. Niestety jeszcze wielu ludzi odrzuca miłość płynącą z krzyża, 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 15 czerwiec  2014 
800  + Józef, Rozalia, Henrykę, Jadwiga, Kazimierz, Zdzisław z rodz. Kurzeć 
930  z okazji 40r.ślubu Ewa i Władysław Sznicer 
1100  + 17r.ś. Tadeusz Manelski 
1230  + Ignacy i Łucja Perwejnis, Teresa Gajowniczek 
1800 ++ Halina i Władysław, Grażyna i Leszek 
Poniedziałek, 16 czerwiec 2014 
700   + Mieczysław Rak 
1800  + 11r.ś. Konrad Dzięgielewski, Komuda, Dzięgielewskich i Ostrowskich   
Wtorek,  17 czerwiec   2014 
700   + Kazimierz Ziajka 
1800  +Teresa Zajączkowska 30d.p.p. 
Środa  18 czerwiec  2014 
700   o dary Ducha Św. I opiekę M.B. dla Sebastiana w 37r.ur. 
1800  o bł. Boże i opiekę M.B.N.P. w 47r. Świeceń ks. Bronisława Trzcińskiego 
Czwartek, 19 czerwiec   2014 
800  + Czesławę i Zygfryd Urbaniak, zm. rodziców z obojga stron 
930  + Czesław Rajs i rodzice z obojga stron , Edward i Emilia Nosewicz i 
rodziny Nosewiczów 
1200  + Sabina Wojciechowska 30d.p.p. 
1800 + 1r.ś. Gertruda Tatarkowska, Władysław, Zenon i Antoni   
Piątek, 20 czerwiec  2014 
700 +  Anna Kamińska 30d.p.p. 
1800 + Agnieszka, Jan i Antoni 
Sobota,  21 czerwiec  2014 
700   + Mieczysław Rak 
1800  + Jan i Petronela i brata Zbigniewa 
 

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


jest na nią obojętnych lub wręcz gardzi nią, a otwarty bok Jezusa jest dla nich znakiem 

niezrozumiałego i niepotrzebnego cierpienia. 

 

Papież Pius XII mówił: „Cały świat należy odbudować od samych fundamentów. Nale-

ży go przekształcić z jego zdziczałej formy w ludzką, a z ludzkiej w Boską, co oznacza, 

że należy go kształtować według Serca Bożego”. Wydaje się, że nabożeństwo do Naj-

świętszego Serca Jezusowego, które odprawiane jest we wszystkie 1. piątki miesiąca 

całego roku jest powszechną globalizacją Bożej miłości. Takie nabożeństwa odprawia-

ne są w naszych kościołach, zwłaszcza zaś w parafiach, które noszą wezwanie Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa. W diecezji sosnowieckiej jest ich dziewięć. W siewier-

skiej wspólnocie Najświętszego Serca Pana Jezusa oprócz 1. piątków miesiąca, czerw-

cowych nabożeństw, wierni podczas oktawy Bożego Ciała oddają cześć Jezusowemu 

Sercu, a przed odpustem parafialnym i w jego dniu gromadzą się na 40-godzinnym 

czuwaniu. – W naszej parafii dwukrotnie przeżywamy uroczystość odpustową – w 

dzień, w który wypada, a więc np. w tym roku 27 czerwca, oraz w niedzielę po tym 

dniu, ponieważ nie wszyscy mogą przyjść na Mszę św. odpustową w tygodniu – mówi 

proboszcz, ks. Emil Ilków. Warto zaznaczyć, że w czuwanie przed Najświętszym Sa-

kramentem włączają się grupy, organizacje i wspólnoty istniejące przy parafii. Swój 

czas mają m.in. dzieci pierwszokomunijne, ministranci, matki różańcowe oraz osoby 

indywidualne. 

Święci znani… i nie znani 

Błogosławiona Alicja le Clerc, dziewica 
Alicja le Clerc urodziła się 2 lutego 1576 roku we Francji, w szla-

checkiej rodzinie katolickiej Jana le Clerca, lorda Roville-aux-

Chênes, i Anny Sagay. Były to czasy niespokojne i obojętne reli-

gijnie. Dlatego Alicja nie interesowała się religią. Ciągłe przemar-

sze wojsk rujnowały okolice i deprawowały ludzi. Alicję pociągał 

świat i jego złudne uroki. Rodzice nie zabraniali jej zabawy i swo-

body. Jednak dziewczyna nie znajdowała w tym zadowolenia. Trafiła na pobożnego 

kapłana, który tak nią pokierował, że zrozumiała konieczność zmiany życia. We 

współpracy ze św. Piotrem Fourierem zaczęła pomagać chorym, opuszczonym i za-

niedbanym dziewczętom. W sąsiedniej parafii pomagała proboszczowi, który objął 

zaniedbaną parafię i skutecznie nad nią pracował. Zgłosiły się współpracowniczki, 

które później dały początek nowemu zgromadzeniu Kanoniczek Regularnych od Naj-

świętszej Maryi Panny. 

Szkoły zakładane przez kanoniczki nauczały, wychowywały i przygotowywały dziew-

częta do życia. W 1603 r. zatwierdził je kardynał Karol Lotaryński, a następnie w 1621 

r. Stolica Święta. 

Alicja, wyczerpana pracą i umartwieniami, zmarła w 1622 r. Beatyfikował ją papież 

Pius XII w 1947 roku. 

 

HUMOR 

W rodzinie św. Józefa i Maryi urodziło się dziecko. Rodzina 
zatroskana, a Józef chodzi z kąta w kąt i zastanawia się: 
- ...może dać mu na imię Mojżesz.... a może Izaak .... hmmm .... 
Nagle do chatki wchodzą pasterze. Jeden potknął się boleśnie 
na progu i zawołał: 
- O, Jezu! 
W tym momencie Józef z Maryją: 
- O to to... dobre, dobre! 

 
 

1. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy świętej wieczornej. 

2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w najbliższy czwartek msze św. 

o 800,930 z  procesją, po zakończonej procesji i 1800 

3. Za tydzień po mszy św. o 1100 spotkanie rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdża-

jących na kolonie organizowane przez naszą parafię w Chałupach i Łebie 

4. W tym roku procesja Bożego Ciała pójdzie ul.: Pabianicką , Grottgera, Grun-

waldzką, Rawską prosimy o przystrojenie okien i przygotowanie ołtarzy: pierw-

szy Akcja Katolicka; drugi Odnowa w Duchu świętym; trzeci Domowy Kościół; 

czwarty Caritas z katechetami. 

5. Do nabycia Gość Niedzielny przy wyjściu z kościoła. 

6. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę inwestycyjną w kwocie 

2229zł. 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

 śp. Maria Demczuk l. 74 z ul. Morszyńskiej 
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