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„ Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, prze-

nikająca cały świat” 

Św. Jan Paweł II 

Świadomi ogromu zła jakiego dokonuje się w świecie – 

niszcząc życie poczęte i to w coraz bardziej wymyślne 

sposoby – zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie 

Duchowej Adopcji tj. modlitwy za dzieci zagrożone 

zabiciem w łonach matek. Dziękuję za dotychczasowe 

trwanie we wspólnocie Obrońców Zycia tym, którzy 

już podejmowali tę modlitwę i proszę nie rezygnujcie z 

tego wspaniałego dzieła któremu błogosławi św. Jan Paweł II – PATRON RODZINY. 

Dla triumfu zła potrzeba tylko tego, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. 

Potwierdzam że jesteście ludźmi wiary, miłości i szlachetności i nadal mówimy STOP 

ABORCJI. Stańmy razem w obronie dzieci i podejmijmy Duchową Adopcję w Kościele 

Błogosławionej Doroty w Elblągu. 

W dniu 7 grudnia 2014r (niedziela) podczas Mszy świętej o godz. 1230 

Zapraszam też nowe osoby do włączenia się w ten ruch, który stoi na straży życia. 

Duchowa Adopcja polega na odmawianiu przez 9 miesięcy jednej Tajemnicy Różańca 

św. oraz modlitwy o uratowanie zagrożonego życia i świętość rodziny. Można też pod-

jąć dodatkowe zobowiązania. 

 Proszę przynieść czytelnie wypełnioną deklarację, którą można pobrać od 

osoby rozprowadzającej tygodnik „Gość Niedzielny” – lub w zakrystii. 

Przynieśmy też świecę by zapalić ją podczas składania przyrzeczeń. 

Liczę na was, że szeregi obrońców życia wzrosną . 

Ks. Proboszcz 

Grzegorz Królikowski 

 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  30 listopada 2014 
800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bł. Boże dla dzieci i 
wnuków 
930  o bł. Boże i potrzebne łsaki dla Mikołaja Jakubik z okazji 14r.ur. 
930 ++ Henryk Łęgowski 14r.ś. I Anna Łęgowska w 4r.ś. 
1100  + Wiktoria Borowska 2r.ś. Jan i zm. z rodziny 
1230 ++ Janina, Jolanta i Bolesław 
1800  + Marianna Jasińska (greg 8) 
1800 Msza Św. Zbiorowa 
Poniedziałek, 01 grudnia 2014 
930 + Danuta Kulikowska 7r.ś. 
1800+ Marianna Jasińska (greg 9) 
Wtorek, 02 grudnia 2014 
930  ++ Marianna i Stanisław o spokój duszy 
1800 + Marianna Jasińska (greg 10) 
Środa  03 grudnia 2014 
930 
1800 + Marianna Jasińska (greg 11) 
Czwartek, 04 grudnia 2014 
700  + Marianna Jasińska (greg 12) 
1800 
Piątek, 05 grudnia 2014 
700 + Jadwiga Stasiak 
1630 + Eugeniusz Żołna 
1800 + Marianna Jasińska (greg 13) 
Sobota, 06 grudnia 2014 
700   
1800 +Marianna Jasińska (greg 14) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święci znani… i nie znani 

 

Błogosławiona Weronika Nagroni, mniszka 

Weronika urodziła się w 1445 r. w Binasco (Lombardia we Włoszech). Pocho-

dziła z bardzo ubogiej, wieśniaczej rodziny. W 1466 r. jako 22-letnia dziewczy-

na wstąpiła do surowego klasztoru sióstr augustianek św. Marty w Mediola-

nie, gdzie pozostała do śmierci. W tym klasztorze nauczyła się czytać i pisać, a 

przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była mistyczką. W kontemplacji 

była tak zaawansowana, że otrzymała dar łez, a nawet ekstaz. Duch Święty 

obdarzył ją szczególnymi darami i Bożą mądrością. Radzono się jej nawet w bardzo trudnych i 

zawiłych sprawach. Otrzymała dar proroctwa i czytania w sercach ludzkich. Naglona natchnie-

niem Bożym, udała się do Rzymu, aby błagać o zmianę postępowania papieża Aleksandra VI, 

który złym przykładem swojego prywatnego życia wiele zła wyrządził Kościołowi Chrystuso-

wemu. 

Weronika zmarła w klasztorze 13 stycznia 1497 r. w wieku 52 lat. Pochowano ją w kościele 

zakonnym, a kiedy klasztor został zlikwidowany, relikwie przeniesiono do jej rodzinnej wioski - 

Binasco. Papież Leon X zezwolił na jej kult (1518), a potwierdził go papież Aleksander VIII w 

1690 roku. 
 

HUMOR 
Żona miała problem z mężem, gdyż ten zawsze zasypiał na niedziel-
nej mszy. 
Postanowiła więc temu zaradzić i na kolejną mszę zabrała długą 
szpilkę od kapelusza, którą to postanowiła dźgnąć męża, jak tylko 
ten zaśnie. 
Gdy ksiądz, mówiąc kazanie, doszedł do słów: "... i któż jest naszym największym Zbaw-
cą?", mąż właśnie przysnął. Żona dźgnęła go z całej siły w pośladek. Ten zerwał się z 
krzykiem: 
- Jeeezuuu! 
- Właśnie tak, mój synu - odpowiedział ksiądz i kontynuował kazanie. 
Mąż, zły na żonę i nieco zawstydzony, skulił się i po chwili znów zapadł w drzemkę. 
Gdy ksiądz rzekł: "... i któż umarł za nas na krzyżu? 
- Jeeezuuu Chryste! - podskoczył i wrzasnął, znów dźgnięty szpilką mąż. 
- Właśnie tak, mój synu - odpowiedział ksiądz i dalej ciągnął mszę. 
Mąż usiadł spokojnie i udawał, że śpi ale tym razem uważnie obserwował żonę. 
Żona zamierzyła się szpilką, gdy ksiądz właśnie mówił: "... i cóż Ewa rzekła Adamowi, 
gdy poczęła mu drugiego syna?". 
- Jak mnie jeszcze raz, kolniesz, to ci tak przyłożę, że nie wstaniesz! - wrzasnął mąż. 
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