
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2; XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 9 PAŹDZIERNIK 2011 
 

 
Gala dla Jana Pawła II 
W ubiegły piątek w Centrum Sportowo-Biznesowym 

przy ulicy Grunwaldzkiej odbyła się uroczysta gala z 

okazji obchodzonych XI Dni Papieskich,  pod tytułem 

„Jan Paweł II- człowiek modlitwy”.  Podczas niej 

byliśmy świadkami wspaniałego koncertu zespołu 

„Siewcy Lednicy” oraz wręczenia Elbląskich nagród 

„TUUS”  przy-

znawanych za 

działalnośd 

charytatywno-

społeczną. 

Podczas uro-

czystości, spo-

śród 5 nomi-

nowanych, 

wyróżnienia 

otrzymali: dr 

Zbigniew Fie-

dorowicz oraz 

siostra Elżbieta 

Dąbrowska. Główna nagroda została przyznana sto-

warzyszeniu Centrum Ochotników Cierpienia Diece-

zji Elbląskiej, którą odebrała, szefowa stowarzysze-

nia, Maria Piechowska. Statuetkę, kwiaty wraz z 

gratulacjami wręczyli: ks. Bp. Jan Styrna oraz prezy-

dent miasta Elbląg-Grzegorz Nowaczyk. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

10 X św. Dionizego i towa-

rzyszy; św. Jana Leonardie-

go; bł. Marii Angeli Trusz-

kowskiej; 

12 X bł. Jana Beyzyma; 

13 X bł. Honorata Koźmiń-

skiego; 

14 X św. Małgorzaty Marii 

Alacoque; św. Kaliksta I; 

15 X  św. Teresy od Jezusa; 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie trwóż się, nie drżyj 
Wśród życia dróg, 
Tu wszystko mija, 
Trwa tylko Bóg.” 
 

św. Teresa od Jezusa 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 9 październik 2011 
800  ++Janina, Teresa, Witold, Tadeusz 
800+ Zygmunt Miller w 11 r.ś.  
930 Janina Kessler w 22 r.ś. i  zmarli z obojga stron 
1100 ++Marianna w 20 r.ś. i Wacław o życie wieczne 
1230 w 10 rocz. Ślubu o Boże bł. dla Marii i Roberta oraz rodziny 
1800 ++Helena i Józef Czuba, Maria, Bazyli i Jan Zajło, Katarzyna i Grzegorz  
Rożek, Ewa, Michał, Jadwiga i Mikołaj Miciak 
Poniedziałek, 10 październik 2011 
700  
1800dziękczynna z okazji 18 urodzin Maksymiliana z prośbą o bł. Boże, dary Du-
cha świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzieo 
Wtorek, 11 październik 2011 
700 + Zofia Ulatowska 
1800 + Janina Łowczak w 30 dzieo po pogrzebie 
Środa, 12 październik 2011 
700 + Regina Włodarska 
1800  + Emilian Turczyk 
Czwartek, 13 październik 2011 
700  
1800  
Piątek, 14 październik 2011 
700 
1800  
Sobota, 15 październik 2011 
700  
1800 
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Oto kilka opinii dotyczących wydarzenia: 

- Jak się podobała gala?-„Bardzo, byłam pierwszy raz i na pewno wrócę tu za rok. Ze-

spół wspaniały, grał tak pięknie, że wszyscy porwali się wręcz do taoca” Czy uważa 

pani, że TUUS trafił we właściwe ręce? „Myślę, że w kapitule zasiadały odpowiednie 

osoby i one najbardziej wiedziały komu przyznad największą nagrodę.” 

- Jak się podobała gala?- „Chodzimy co roku i jesteśmy zawsze zadowolone.  Ale my 

jesteśmy katoliczkami więc pewno dlatego.” Czy w tym roku koncert był lepszy od 

zeszłorocznego? „To znaczy powiem, że i wtedy był super i teraz też się nam podobał. 

No my jesteśmy, jak pan widzi takie pokolenie, że jesteśmy otwarci na różnego rodzaju 

muzykę, może tam najmniej na hip-hop, ale takie rytmy nam odpowiadają.” 

- Jak się pani podobał koncert? „Zespół był dobry, ci nominowani- ja prawie 

wszystkich osobiście znam. Naprawdę był ładny.” Pani pierwszy raz na koncercie? 

„Ja już jestem na trzecim. Dzisiaj był o tyle lepszy, bo występ artystyczny był wyjąt-

kowy, taki żwawy, żywy i było  pełno modlitwy ale takiej żywej, także bardzo ład-

ny.”  

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Teresa od Jezusa 
„Wysoka. Wybitnie piękna w młodości, nawet w 
podeszłym wieku wyglądała jeszcze bardzo 
dobrze” – notuje jej spowiednik i biograf o. 

Franciszek de Ribera. A ona sama wyznaje: 

„Chciałam się podobać, wyglądać zawsze ko-
rzystnie, dbałam bardzo o swoje ręce, o włosy, 
perfumy, o wszystkie możliwe marności”. Kiedy 
brat Jan namalował portret 61-letniej matki 
Teresy, usłyszał: „Niech Ci Bóg przebaczy, bra-
cie Janie! Namalowałeś mnie brzydką i kapra-

wą”. Siedmioletnia Teresa wraz ze swoim star-
szym bratem ucieka z domu i wyrusza do krai-
ny Maurów, aby zginąć dla Chrystusa. Małych 
„męczenników” spotyka w drodze stryj i dopro-
wadza do domu. W wieku lat 20 wbrew woli ojca wstępuje do klasztoru Wcielenia 

w Avila. Przyjmuje imię Teresa od Jezusa. Niedługo potem ciężko choruje. Umie-
ra. Wykopany zostaje dla niej grób. Po czterech dniach letargu wraca do życia, 

ale choroby będą ją nękały do końca. Przez dwadzieścia lat żyje jako pobożna 
zakonnica, ale wciąż czuje, że to nie to. Denerwuje ją luz panujący w klasztorze. 

„Pragnęłam bardzo być kochana przez wszystkich” – wyznaje. Jej wrodzony 
wdzięk, inteligencja, wesołość powodują, że w klasztorze bez klauzury wciąż ma 

wokół siebie przyjaciół, adoratorów. „Chciałam pogodzić ze sobą życie duchowe z 
pociechami, upodobaniami i rozrywkami zmysłowymi. (…) W efekcie ani Bogiem 
się nie cieszyłam, ani nie miałam zadowolenia ze świata”. Teresa przestaje się 
modlić. Nawrócenie przychodzi po dwudziestu latach letniego życia w klasztorze. 
Teresa jest poruszona lekturą „Wyznań” św. Augustyna. Przed sprowadzonym 
właśnie do kaplicy obrazem umęczonego Chrystusa widzi swoją grzeszność. Ro-
dzi się na nowo. Od tej chwili idzie na całość. Nie, nie żyje bynajmniej jak pu-

stelnica. Nadal się przyjaźni, wciąż łatwo przywiązuje się do swoich spowiedni-
ków, jednak żadne uczucie nie rywalizuje już odtąd z miłością do Boga. Zaczyna 

doświadczać intensywnych mistycznych wizji. Jest mistyczką, ale i kobietą czynu. 
Szuka bardziej surowych warunków życia, sprzyjających głębszej modlitwie. 
Opierając się na własnych doświadczeniach, zakłada pierwszy klasztor według 
odnowionej reguły karmelitańskiej. Napotyka opór ze strony władz kościelnych i 

samych zakonnic. Jest przesłuchiwana przez inkwizycję. Nadal jednak robi swoje. 
Wraz ze św. Janem od Krzyża zakłada kolejne klasztory. Powstanie ich w sumie 
33. Dużo pisze. Jej dzieła staną się klasyką literatury mistycznej. Papież Paweł VI 
ogłosi ją po latach pierwszą kobietą doktorem Kościoła. W jej brewiarzu odnale-
ziono zakładkę zapisaną słowami: „Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie prze-
raża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszyst-
ko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios 

basta!”. 
 

Ogłoszenia parafialne – XXVIII Niedziela Zwykła 
1. Nabożeostwa różaocowe dla dorosłych codziennie o 17.30. Dla dzieci w po-

niedziałek, środę i piątek o 16.30. 
2. Dzisiaj Niedziela Papieska, ofiary zbierane przed kościołem na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia dla zdolnej młodzieży. 
3. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, 

rok pierwszy poniedziałek i środa o 16.30; rok drugi – wtorek o 16.30. 
4. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1916 zł. 
5. W piątek o 18.30 zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Bernard Kędra, lat 67 
+ Zofia Ulatowska, lat 85 
+ Konrad Tuchalski, lat 86 
+ Regina Włodarska, lat 91 
+ Edmund Rutkowski, lat 55 

 


