
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 20; VI NIEDZIELA ZWYKŁA; 12 LUTEGO 2012 
 

 
Dbać o czystość 

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego mówi o nieczy-

stości. Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej 

opisuje, jak Izraelici mieli postępować z osobą 

nieczystą na skutek trądu. Trędowaty musiał 

zachowywać zewnętrzne oznaki swojej nieczy-

stości oraz 

żyć w odoso-

bnieniu od 

społeczności 

żydowskiej. 

Święty Paweł 

natomiast w 

Pierwszym 

Liście do 

wspólnoty 

Korynckiej 

przestrzega 

tamtejszych 

chrześcijan, by wszystko co robą, czynili na 

chwałę Bożą, naśladując Chrystusa. Pisze do nich: „Nie bądźcie zgorszeniem ani 

dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego” (1 Kor 10,32). Jak trędo-

watego odsuwało się od społeczeństwa, by nie rozprzestrzeniał on choroby, tak 

korynccy chrześcijanie mają unikać grzechów nieczystości, by nie siać zgorsze-

nia, szczególnie wśród tych, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali. W końcu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

14 II św. Cyryla i Metodego 

17 II św. Siedmiu Założycieli 

Zakonu Serwitów NMP 

Cytat tygodnia: 
 

„Oto środki zachowania 
czystości: modlitwa, 
ucieczka od nieróbstwa, 
częste przyjmowanie 
sakramentów, czujność 
w rzeczach drobnych.” 
 

Św. Jan Bosko 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 12 lutego 2012 
800  + Ryszard Zelek w 10r.ś.  
930  + w 3r.ś. Józef Aleksander Deiczko  
930  ++ z rodz. Skurczyńskich i Chmielińskich 
1100  + Ksawera(k) Wincenty, Józefa(k) Julian 
1230 + Jerzy 
1800  ++ z rodz. Olszewskich Pelagię w 2r.ś. i Pawła w 6r.ś. 
1800  + w 1r.ś. Jan Bełczyński  
Poniedziałek, 13 lutego 2012 
700 
1800 + Marta Dylewska  
Wtorek, 14 lutego 2012 
700   
1800   
Środa, 15 lutego 2012 
700  
1800  7 rocznica urodzin Kuby o bł. Boże  
Czwartek, 16 lutego 2012 
700  
1800   
Piątek, 17 lutego 2012 
700  
1800  
Sobota, 18 lutego 2012 
700  
1800  
 

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
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Ewangelia pokazuje Chrystusa, który oczyszcza człowieka z trądu. To Jezus jest 

Tym, który jest w stanie oczyścić każdego z jego grzechu, złych skłonności, po-

kus i pożądliwości, które tak łatwo obudzić w świecie kultywującym materia-

lizm, przesadnie dbającym o wygląd zewnętrzny, przepełnionym wulgarnością i 

pornografią czy propagującym wszelkie rodzaje rozwiązłości płciowej. Co trze-

ba zrobić, by się oczyścić z tego wszystkiego? To samo co zrobił trędowaty z 

Ewangelii – upaść na kolana i prosić Boga: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 

(Mk 1,40).Jak pisze psalmista: „Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona zo-

stała nieprawość, a jego grzech zapomniany.” (Ps 32,1) I na pewno łaska Boża 

dokona tego cudu, uzdrowi, oczyści, „daruje niegodziwość grzechu”. (Ps 32,5) 

Wystarczy dobra spowiedź, częsta Eucharystia, codzienna modlitwa, trwanie 

przy Bogu, wypełnianie w swoim życiu Jego przykazań – tak najlepiej dbać o 

czystość duszy. Sam Chrystus za czystość przyobiecał nagrodę: „Błogosławieni 

czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8) 

Święci znani… i nie znani 

Św. Cyryl 

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. Po stu-

diach w Konstantynopolu został bibliotekarzem 

przy kościele Hagia Sophia. Później odsunął się na 

ubocze. Jednak odnaleziony, podjął w szkole ce-

sarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 

r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, 

gdzie przebywał już jego starszy brat - św. Metody. 

Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do 

kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory reli-

gijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. 

Św. Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie - nauczył się języka hebraj-

skiego (by dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami, 

przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę 

św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. 

Następnie, na prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy, 

gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). 

Potem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże 

litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Św. Cyryl przetłumaczył Pi-

smo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała 

się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. Z Panonii (Węgier) bracia udali 

się do Wenecji, by tam dla swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak 

duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl przekonywał swoich 

przeciwników, że język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla przyjęcia 

chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I 

niemal o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na ziemi bracia 

udali się do Rzymu. W tym jednak czasie zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po 

nim został wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy papież przyjął ich bar-

dzo serdecznie, kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi 

liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele NMP, zwanym Fatne. 

Wkrótce potem św. Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na 

rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził św. Cyrylowi 

uroczysty pogrzeb.  

Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Zwykła 
1. Dzisiaj o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej. 
2. Od jutra rozpoczynamy spotkania w grupach dla młodzieży przygotowują-

cej się do sakramentu bierzmowania. 
3. Przedszkole Katolickie Dorotka działające przy naszej parafii posiada jeszcze 

kilka wolnych miejsc dla dzieci od 2,5 roku. 
4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 784 zł. 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Marta Dylewska ul. Grunwaldzka 
+ Zbigniew Król ul. Dębowa 
+ Irena Panczyj ul. Grunwaldzka 
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