
Kalendarz liturgiczny: 

18 września - św. Stani-

sław Kostka, zakonnik, 

patron Polski 

21 września - św. Mate-

usz, Apostoł i Ewangeli-

sta 

Cytat tygodnia: 
 

„Kto mało precyzuje, ten 
mało wie, a jeszcze 
mniej uczy innych..” 

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 124;DWUDZIESTA CZWARTA  NIEDZIELA ZWKŁA; 14 WRZESIEŃ 2014 

 
 

 

"Niech wasze serca będą 

otwarte na wszystkich 

potrzebujących, a ręce 

gotowe do niesienia im 

pomocy" - zachęcił Pola-

ków papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. 

 

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów 

polskich: 

 

"Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, „bądźcie miłosierni, jak 

Ojciec wasz jest miłosierny” – oto nauczanie Chrystusa, które Kościół przekazuje jako 

wciąż aktualne. Niech wasze serca będą otwarte na wszystkich potrzebujących, a ręce 

gotowe do niesienia im pomocy. Niech was wspiera łaska i błogosławieństwo Boże". 

 

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu 

Stolicy Apostolskiej: 

 

Drodzy bracia i siostry, 

 

Dzisiaj chciałbym podkreślić szczególny aspekt działania edukacyjnego matki Kościoła, 

jakim jest uczenie dzieł miłosierdzia. 

 

Dobry wychowawca wskazuje na to, co istotne, co naprawdę się liczy, aby uczeń od-

nalazł sens i radość życia. Według Ewangelii zasadnicze jest miłosierdzie. Wyraźnie 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 14 września 2014 
800   + dziadkowie Michalscy, Sadkiewiczowie, Kaczyńscy, Szponarowie  
930  o bł. Boże z okazji 14 r. ur. Bartka 
1100 + Rozalia, Józef, Zdzisław Kurzac 
1230 + Henryk Kapusta 13 r. śm. 
1800  Eugenia o zdrowie, bł. Boże – msza od dzieci z okazji imienin 
Poniedziałek, 15 września 2014 
700   
1800  ++ Antoni w 21 r. śm. Krystyna Sinickich 
Wtorek, 16 września 2014 
700  + Krystyna Węgrzynowska 
1800 z okazji 40 r. urodzin Roberta o odnalezienie Boga w życiu i wszel-
kie potrzebne łaski 
Środa, 17 września 2014 
700    
1800  
Czwartek, 18 września 2014 
700  
1800  + Irena, Jan, Adela Łukaszewicz  
Piątek, 19 września 2014 
700   
1800 dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o dalsze Boże bł. dla Anny 
Sobota, 20 września 2014 
700   
1800 + Zdzisław Barański w 4 r. śm. oraz Antoniego, Kranciszkę (k), 
Mieczysława z rodziny Barańskich 

 

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


mówi o tym Jezus streszczając swoje nauczanie: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 

jest miłosierny” (Łk 6,36). Kościół będąc wierny temu nauczaniu może jedynie swoim 

dzieciom powtarzać to samo: „Bądźcie miłosierni”, tak jak Bóg Ojciec i jak Jezus. 

 

Matka Kościół, tak jak Jezus, słowem i przykładem uczy nas, by nakarmić i napoić 

głodnych i spragnionych, przyodziewać nagich, być blisko chorych, opuszczonych i 

umierających samotnie. 

 

Nie wystarcza kochać tych, którzy nas kochają. Nie wystarcza czynić dobro tym, którzy 

nam dobrze czynią. Aby zmienić świat na lepsze, trzeba czynić dobro tym, którzy nie 

są w stanie nam się odwzajemnić, tak jak uczynił to Bóg Ojciec, dając nam Jezusa. 

 

Dziękujmy Panu, który zechciał nam dać Kościół jako matkę uczącą nas drogi miło-

sierdzia, drogi życia. 

 

Święci znani… i nie znani 
 

Święty Wilhelm z Bourges, biskup 

 

Wilhelm z Bourges, znany także jako Wilhelm z Donjeon 

albo Wilhelm Wyznawca, urodził się około 1155 r. (lub 

1135) na zamku w Arthel w Burgundii. Był członkiem znanej 

rodziny hrabiowskiej. Jego ojciec, Baldwin Donjeon, planował dla niego karierę woj-

skową. Oddał go na wychowanie pod opiekę wuja, Piotra Pustelnika, archidiakona w 

Soissons. Od wczesnej młodości Wilhelm nauczył się wystrzegać marności światowych 

i z gorliwością oddawał się ćwiczeniom duchowym i zdobywaniu wiedzy. Po włączeniu 

w stan duchowny został kanonikiem w Soissons i w Paryżu. Po pewnym czasie wstąpił 

do zakonu w Granimont, niedaleko Limoges. Z powodu napięć i nieporozumień po-

między kapłanami tego zakonu a braćmi nie mającymi święceń, opuścił go i wstąpił do 

cystersów. W Pontigny przyjął habit. Z czasem został opatem, najpierw w Fontaine-

Jean, a potem w Chaalis. 

Wilhelm miał szczególną cześć wobec Najświętszego Sakramentu; wiele czasu spędzał 

u stóp ołtarza. W 1200 r. duchowieństwo Bourges wybrało go na swojego arcybisku-

pa. Ta wiadomość go zasmuciła. Tylko dzięki poleceniu swojego przełożonego, opata 

Citeaux, zgodził się przyjąć tę godność. Zachował jednak regułę cysterską i nie przestał 

podejmować wielu wyrzeczeń, łącznie z noszeniem włosiennicy i unikaniem jedzenia 

mięsa. 

Wielką troską otaczał ubogich, których przyjmował w swojej rezydencji, a także więź-

niów i chorych. Kontynuował budowę gotyckiej katedry św. Szczepana, rozpoczętą 

przez jego poprzednika. W 1208 r. odprawił w niej pierwszą liturgię Bożego Narodze-

nia. 

Pragnął wziąć udział w misji wśród albigensów, jednak nie zdążył, bo ciężko zachoro-

wał. W uroczystość Objawienia, już ciężko chory, wygłosił kazanie upominając swój 

lud, aby wiernie przestrzegał Bożych przykazań. Potem pożegnał się ze wszystkimi i 

zszedł z ambony. Zmarł klęcząc i odmawiając Jutrznię 10 stycznia 1209 r. W swoim 

testamencie prosił, by pochować go we włosiennicy i w popiele. Świadkowie zeznali, 

że za życia dokonał osiemnastu cudów; kolejnych osiemnaście cudów wydarzyło się 

za jego przyczyną już po jego śmierci. Kanonizował go papież Honoriusz III w dniu 17 

maja 1218 r. Jego relikwie były przechowywane w katedrze w Bourges do 1562 r., 

kiedy to hugenoci splądrowali katedrę, a relikwie św. Wilhelma spalili. Zachowały się 

relikwie jego ramienia w Chaalis i relikwie żebra w kościele Kolegium Nawarry w Pary-

żu. Święty Wilhelm jest czczony jako patron dzieci. 

 

HUMOR 
Przed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu. Święty 
Piotr mówi: 
- Ty kierowco do nieba, a ty, księże, do czyśćca. 
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz. 
- Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania, to wszyscy spali, a gdy on prowadził au-
tobus, to wszyscy się modlili. 

 
 

Ogłoszenia Parafialne 

1. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Natomiast  w 

czwartek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. 

2. Do nabycia Gość Niedzielny przy wyjściu z kościoła. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę w kwocie 1216 zł. 

4. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Krystyna Węgrzynowska, lat 61 z ul. Grottgera 
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