
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 19; V NIEDZIELA ZWYKŁA; 5 LUTEGO 2012 
 

 
Uzdrowienie chorych 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje się nam 

jako Ten, który uzdrawia chorych: teściową 

Szymona Piotra oraz wszystkich „dotkniętych 

rozmaitymi 

chorobami”, 

którzy mieszkali 

w Kafarnaum. 

Chrystus jednak 

nie poprzestaje 

na tym mieście. 

Idzie dalej; 

również w in-

nych miastach 

naucza i doko-

nuje uzdro-

wień. W naj-

bliższą sobotę 

przypada 154 rocznica objawień Matki Bożej, 

14letniej francuskiej wieśniaczce Bernadecie 

Soubirous. W 1992 roku papież Jan Paweł II ogłosił 

dzień 11 lutego, upamiętniający pierwsze obja-

wienie przy skałach Massabielle, Światowym Dniem Chorego. Dzięki objawieniom 

Maryjnym do Lourdes,  zaledwie 17tysięcznej miejscowości, co roku przybywa 

około 7 milionów pielgrzymów ze wszystkich kontynentów. Lourdes słynie z wielu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

6 II św. męcz. Pawła Miki      

i Towarzyszy 

8 II św. Józefiny Bakhity;   

św. Hieronima Emilianiego 

10 II św. Scholastyki 

11 II NMP z Lourdes;    

Światowy Dzień Chorego 

Cytat tygodnia: 
 

„Nasze cierpienia nabie-
rają wartości i pełnego 
znaczenia jedynie wte-
dy, gdy są włączone w 
mękę Chrystusa.” 
 

Bł. Jan Paweł II  

Intencje mszalne: 

 
Niedziela, 05 lutego 2012 
800  + Bajorek Fryderyk, Mirosław rodzice z obojga stron 
930  + Jadwiga Stasiak 
930 + Czesław Wiśniewski  21 r. ś. 
1100  ++ Janina, Leon Petryk i Stanisław Lesicki 
1100 ++ Agnieszka, Józef, Jan Dudowie, Stefan, Józefa, Halina Dylik + Janina, Franci-
szek Stańczak + Franciszek, Edward Kobrzyńscy 
1230  + Ewa Skulimowska 
1230 40 r. ślubu Halina i Mirosław Ziemak o bł. Boże 
1800  + w 4 r. ś. Agnieszka Olszewska i zmarli z obojga stron 
Poniedziałek, 06 lutego 2012 
700 
1800 + Ryszard 
Wtorek, 07 lutego 2012 
700   
1800  + w 30 d.p.p. Maria Sowilarska 
Środa, 08 lutego 2012 
700  
1800  +Stanisław Marczak 
Czwartek, 09 lutego 2012 
700  
1800   
Piątek, 10 lutego 2012 
700  
1800  
Sobota, 11 lutego 2012 
700  

1100  za chorych 
1800 + Waldemar Sitkowski 30 d.p.p.  
 

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


uzdrowień, które wciąż się tam dokonują. Znany badacz cudownych uzdrowień w 

Lourdes, prof. medycyny Auguste Vallet twierdzi, że "medycyna nie zna takiej cho-

roby, z której w Lourdes nie dokonałoby się w niewytłumaczalny dla nauki sposób, 

dobrze udokumentowane cudowne uzdrowienie". Chorzy pielgrzymujący z wiarą 

do tego miejsca mogą doświadczyć wielu łask, nawet uzdrowienia duszy i ciała. 

Wielu ludzi, patrząc na ewidentne cuda dokonywane za wstawiennictwem Naj-

świętszej Maryi Panny z Lourdes odzyskuje wiarę w Boga i Jego uzdrawiającą moc. 

Uzdrowienia z Lourdes niech uświadamiają nam, że Ewangelia nie jest jedynie 

zbiorem opowiadań opisujących  życie Jezusa, takich jak to o uzdrowieniu teścio-

wej Szymona, lecz że w każdym czasie „żywe jest Słowo Boże i skuteczne. […] Zdol-

ne osądzić pragnienia i myśli serca”. (Hbr 4,12).  Nie bójmy się prosić Boga o Jego 

łaskę, o przemianę naszych serc, o zdrowe relacje w naszych rodzinach, o to, by-

śmy zawsze umieli żyć zgodnie z wolą Bożą. Pamiętajmy o zapewnieniu Chrystusa: 

„O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” (J 14,14). 

Święci znani… i nie znani 

Św. Józefina Bakhita 

Urodziła się około 1869 r. w Sudanie. Pochodziła 

z zamożnej rodziny należącej do szczepu Dagiu. 

W wieku siedmiu lat została porwana przez han-

dlarzy niewolników i sprzedana jako niewolnica. 

Kolejni właściciele obchodzili się z nią w sposób 

brutalny; była raniona, bita i poniewierana. Do 

końca życia na swoim ciele nosiła blizny. W końcu 

wystawiono ją na sprzedaż na targu niewolników 

w Chartumie. Jej nowym panem został włoski 

konsul Kalikst Legnani, który przekazał dziew-

czynkę Marinie Turinie Michieli. Bakhita (imię to 

znaczy Szczęśliwa) wreszcie doświadczyła dobroci i ciepła, opiekując się córką swej 

pani. W nowym domu zetknęła się z religią chrześcijańską, odkrywając miłość Jezu-

sa Chrystusa, który – jak pisze Benedykt XVI – przywracał jej nadzieję: „Teraz miała 

nadzieję. Już nie nikłą nadzieję na znalezienie panów mniej okrutnych, ale wielką 

nadzieję: jestem do końca kochana i cokolwiek się zdarzy, jestem oczekiwana przez 

tę Miłość”. Pani Michieli po kilku latach oddała afrykankę do szkoły Sióstr Kanosja-

nek w Wenecji, gdzie 9 stycznia 1890r. przyjęła chrzest, bierzmowanie i Pierwszą 

Komunię Świętą z rąk patriarchy Wenecji. Na chrzcie św. otrzymała imię Józefina 

Małgorzata. Coraz bardziej odkrywała w sobie powołanie do życia zakonnego, by 

całkowicie poświęcić się Panu panów. Po trzech latach, 7 grudnia 1893 r., wstąpiła 

do nowicjatu Sióstr Kanosjanek. Po nowicjacie przez sześć lat mieszkała w Wero-

nie, pracując na rzecz misji afrykańskiej. Podczas wielu podróży po Włoszech za-

chęcała do wspierania misji. Cały czas odczuwała konieczność głoszenia chrześci-

jańskiej wolności, którą zyskała w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Wyjawiała 

czasem pragnienie swego serca: „Chciałabym latać w powietrzu, aby dotrzeć do 

wszystkich i oświecić ich wiarą; ponieważ misjonarzy jest mało a Afryka jest wiel-

ka”. Następnie przez 45 lat służyła Bogu w Schio, gdzie była kucharką, szwaczką, 

zakrystianką i furtianką. Opiekowała się ubogimi, cierpiącymi i opuszczonymi. Sio-

stra Józefina była zawsze zjednoczona z Bogiem, uśmiechnięta i gotowa do pomo-

cy. Sama doświadczywszy poniewierki, umiała współczuć bliźnim. Mawiała często: 

„Powinniście wiedzieć, jak wielką radością jest poznanie Boga!”. Józefina Bakhita 

zmarła w Schio 8 lutego 1947 roku, w opinii świętości. 

Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Zwykła 
 

1. Msze Święte w dni powszednie o 700 i 1800. 
2. W sobotę 11 lutego z racji Światowego Dnia Chorych uro-

czysta Msza Święta z sakramentem namaszczenia chorych 
o godzinie 1100. 

3. Za tydzień spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunij-
nych. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwo-
cie 1126 zł. Za tydzień druga niedziela miesiąca – taca in-
westycyjna na ogrzewanie kościoła. 
 


