
Kalendarz liturgiczny: 

8 września - Narodzenie 

Najświętszej Maryi Pan-

ny  

14 września - Podwyż-

szenie Krzyża Świętego 

Cytat tygodnia: 
 

„To, co się osiąga ze 
zbytnim pośpiechem 
zazwyczaj nie jest 
trwałe. I nie tylko, jest 
także przyczyną 
upadku.” 

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 
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Uprzywilejowanym miejscem 

spotkania z Jezusem Chrystu-

sem są nasze grzechy. Tam, 

gdzie nie ma tego spotkania, 

kościoły chylą się ku upadko-

wi, a chrześcijanie stają się letni - powiedział Franciszek 

podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. 

Nawiązując do dzisiejszych czytań (1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11) 

Ojciec Święty wskazał za apostołów Piotra i Pawła, którzy 

uświadamiają nam, że chrześcijanin może chlubić się dwo-

ma rzeczami: swoimi grzechami i Chrystusem ukrzyżowa-

nym. Z tej świadomości wychodzi przemieniająca moc sło-

wa Bożego. Przypomniał słowa św. Pawła, zachęcającego 

ludzi uważających się za mądrych, by stali się głupimi, aby 

posiąść mądrość. "Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga" - powiada Paweł. 

Franciszek podkreślił, że Apostoł mówi nam, iż moc słowa Bożego przemieniająca serca, zmie-

niająca świat, dająca nam nadzieję i życie nie polega na ludzkiej mądrości: nie przejawia się w 

umiejętności mówienia w oparciu o ludzką inteligencję. Przeciwnie - mówi że jest to głupstwo. 

"Natomiast moc słowa Bożego przenika serce kaznodziei i dlatego mówi głoszącym słowo 

Boże: «Uczyńcie siebie głupcami», to znaczy nie polegajcie na waszej mądrości, na mądrości 

świata" - stwierdził papież. 

Franciszek dodał, że Apostoł Paweł nie chlubił się swoimi studiami, choć studiował u najwybit-

niejszych profesorów swej epoki, ale jedynie z dwóch rzeczy: swoich grzechów i Chrystusa 

ukrzyżowanego. 

"Moc Słowa Bożego zawarta jest w tym spotkaniu moich grzechów z krwią Chrystusa, która 

mnie zbawia. A kiedy nie ma tego spotkania, to nie ma w sercu mocy. Kiedy zapominamy o 

tym spotkaniu, jakie mieliśmy w naszym życiu, to stajemy się «światowi», chcemy mówić o 

sprawach Bożych w języku ludzkim, a to niczemu nie służy, nie daje życia" - zaznaczył Ojciec 

Święty. 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 07 września 2014 
800 ++ Wanda i Henryk Michalscy, Józefa (k) i Jan Kaczyńscy 
930 6 r. śm. Marian Cymerman, rodziców z obojga stron 
1100  dziękczynna w 18 r. ur. Pawła 
1100 Irena i Wacław 40 r. ślubu 
1230 Ż. R. 
1230  ++ Kazimiera Kachel, Florian i Leokadia Opaczewscy, Franciszek 
Błaszkowski 
1800 + w 3 r. śm. Emilian Turczyk 
 

Poniedziałek, 08 września 2014 
7

00
 

1800 + 30 d.p.p. Danuta Muzyczyn 
 

Wtorek,  09 września 2014 
7

00
  

18
00

  
 

Środa 10 września 2014 
700  
1800 dz. Za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej dla P. Marianny Jasińskiej        
z okazji 91 rocznicy urodzin z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny 
 

Czwartek, 11 września 2014 
7

00 
 

18
00  

 

Piątek, 12 września 2014 
700 
1800  3 r. śm. męża Jerzy Kwiatkowski 
 

Sobota, 13 września 2014 
700 + Helena Smolińska 
1800 + Józefa Racijewska 30 d.p.p. i zm. z rodziny 

 

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


Papież zauważył, że także Piotr w dzisiejszej Ewangelii mówiącej o cudownym połowie ryb 

doświadcza spotkania z Chrystusem, dostrzegając swój grzech: widzi moc Jezusa i widzi siebie. 

Rzuca się do stóp Mistrza, mówiąc: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny". 

Zaznaczył, iż w tym spotkaniu Chrystusa z moimi grzechami jest zbawienie. Bowiem uprzywile-

jowanym miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem są nasze grzechy. 

"Jeśli chrześcijanin nie jest zdolny, by poczuć się właśnie grzesznikiem i człowiekiem zbawio-

nym przez krew Chrystusa, Ukrzyżowanego, to jest chrześcijaninem w pół drogi, letnim. Kiedy 

napotykamy upadające kościoły, upadające parafie, instytucje, to z pewnością będący tam 

chrześcijanie nigdy nie spotkali Jezusa Chrystusa, albo zapomnieli o tym spotkaniu z Chrystu-

sem. Mocą życia chrześcijańskiego i mocą Słowa Bożego jest właśnie ta chwila, kiedy ja, 

grzesznik, spotykam 

Jezusa Chrystusa i to 

spotkanie wywraca 

życie, zmienia życie... 

Daje ci moc, by in-

nym głosić zbawie-

nie" - powiedział 

Ojciec Święty. 

Na zakończenie pa-

pież zachęcił, by 

zadać sobie pytania: 

"Czy potrafię powie-

dzieć Panu - jestem 

grzesznikiem, nie 

teoretycznie, ale 

wyznając konkretny 

grzech?", "Czy potra-

fię uwierzyć, że to 

właśnie On, swoją 

krwią mnie zbawił z 

grzechu i obdarzył 

nowym życiem?", 

"Czy ufam Chrystu-

sowi?". Dodał, że 

chrześcijanin może 

chlubić się dwoma 

rzeczami: swoimi 

grzechami i Chrystu-

sem ukrzyżowanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia Parafialne 
1. Jutro święto Narodzenia NMP. Msza Św. na godz. osiemnastą.  

2. Za tydzień w niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.  

3. Po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania formacyjne . Ministranci - sobo-

ta 1000, Eucharystyczny Ruch Młodych -  niedziela 930, Młodzieżowy Zespół Mu-

zyczny - piątek 1830.  

4. W najbliższą sobotę o godz. 1100 spotkanie osób starszych, chorych i niepełno-

sprawnych połączone z festynem. 

5. Bóg zapłać za ofiary na tacę w kwocie 1080 zł. Za tydzień druga niedziela mie-

siąca taca inwestycyjna.  

6. W dzisiejszym biuletynie parafialnym jak również na stronie parafii jest za-

mieszczona oferta spółdzielni socjalnej „eko wymiatacze” działająca przy na-

szej parafii. 


