
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 21; VII NIEDZIELA ZWYKŁA; 19 LUTEGO 2012 
 

 
Wielki Post 
W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa 

rozpoczynająca nowy okres liturgiczny – Wielki 

Post. Tego dnia podczas Mszy Świętej jako akt 

pokutny przyjmuje się posypanie głów popiołem, 

przy którym kapłan wypowiada słowa: „Z prochu 

powstałeś i w 

proch się obró-

cisz” czy „Na-

wracajcie się i 

wierzcie w 

Ewangelię”. 

Wielki Post trwa 

czterdzieści dni. 

Liczba ta jest 

nieprzypadkowa: tyle czasu Jezus przebywał na 

pustyni, gdzie był kuszony przez diabła; przez 

czterdzieści dni wody potopu zalewały ziemię; 

wędrówka Izraelitów do ziemi obiecanej trwała 

czterdzieści lat; Mojżesz spędził czterdzieści dni 

na górze Synaj, gdzie otrzymał Dekalog; zaś mieszkańcy Niniwy mieli czterdzie-

ści dni na nawrócenie, by uniknąć zagłady. Wielki Post już na początku IV wieku 

był czterdziestodniowy. Jego początek wyznaczono na szóstą niedzielę przed 

Wielkanocą. Jednak ponieważ niedziele jako dni świąteczne nigdy nie były w 

niego wliczane rozpoczynał się on w środę. Jest to czas, który ma służyć po-

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 II św. Piotra Damiana 

22 II Środa Popielcowa 

23 II św. Polikarpa 

Cytat tygodnia: 
 

„Chrześcijanin wezwa-
ny przez Kościół do 
modlitwy, pokuty i 
postu […] staje przed 
Bogiem i uznaje się za 
tego, kim jest, odkrywa 
siebie na nowo.” 
 

Bł. Jan Paweł II 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 19 lutego 2012 
800  + Gertruda Żołądek w 3r.ś. 
930  + Eugenia Piech w 8r.ś. 
930  + Krystyna w 7r.ś. i Antoniego Sinickich 
1100  O bł. Boże dla Marii i Piotra Brzozowskich 
1100 w 10 rocz. ślubu Eweliny i Mariusza Kuklik  
1230 w 8r.ś. Eugeniusz Chyliński  
1230 + Aleksandra Miciak  
1800  ++ Dariusz Ruda w 5r.ś. i Marcin Ruda w 15r.ś.  
Poniedziałek, 20 lutego 2012 
700+ Jan Job  
1800 ++ Kazimierz, Janina Chojniccy i rodz. Chojnickich i Kaczmarczyków  
Wtorek, 21 lutego 2012 
700   
1800   
Środa, 22 lutego 2012 
700  
930 o zdrowie i potrzebne łaski dla Eugeniusza Koc, Janiny Skrzypek, Krzysztof Koc, Ma-
teusz, Henryka oraz Dawid Zaburski  
1630 + Zygmunt Stanowicki  
1800  + Helena Kulig w 12r.ś. i zm. z rodz. 
Czwartek, 23 lutego 2012 
700  
1800  Stefan Jakubowski w 30d.p.p. 
Piątek, 24 lutego 2012 
700  
1800  
Sobota, 25 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


prawie własnego życia poprzez uporządkowanie swoich relacji z Bogiem i z 

ludźmi. Służyć mają temu nie tylko praktyki zalecane przez Kościół  jak post, 

modlitwa czy jałmużna, ale również rozważanie Męki Pańskiej w czym pomoc-

ne będą nabożeństwa typowe dla tego okresu: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. 

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowie-

czu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymy-

wali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czterna-

stu stacji ustalono w XVII wieku. Gorzkie Żale natomiast są nabożeństwem roz-

powszechnionym jedynie w kościołach polskich. Powstały przy kościele św. 

Krzyża w Warszawie i stąd rozpowszechniły się na całą Polskę. Pierwszy raz 

zostały wydane drukiem w 1707 roku staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława 

Benika, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy świętego Wincentego à Paulo. Za-

chęcamy wszystkich do uczestniczenia w tych nabożeństwach. Droga krzyżowa 

dla dzieci w środy i piątki o 1630, dla młodzieży w piątki o 1900, zaś dla dorosłych 

w piątki o 1730. Na Gorzkie Żale zapraszamy w każdą niedzielę o 1730.  

Święci znani… i nie znani 

Św. Polikarp 

Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym 
od XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, 
którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i od nich 
przekazali nam pewne treści. Ojcowie ci są bezpo-
średnim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa a 
chrześcijaństwem lat późniejszych. Do Ojców tych 
zwykło się zaliczać wśród innych: św. Klemensa I 
Rzymskiego, papieża (+ 97), św. Ignacego z Antiochii 
(+ 110-117), św. Papiasza (w. II) i św. Polikarpa (+ ok. 
156). Od Ojców Apostolskich należy odróżnić Ojców 
Kościoła, czyli tych świętych, którzy żyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a 
swoją wiedzą i pismami przyczynili się do wyjaśnienia wiary i jej obrony przeciwko 
błędom. Jako datę graniczną dla Ojców Kościoła na Zachodzie zwykło się podawać 
rok 636, czyli śmierć św. Izydora z Sewilli, a na Wschodzie rok ok. 749, czyli śmierć 
św. Jana Damasceńskiego. Od Ojców Kościoła odróżniamy wreszcie doktorów Ko-

ścioła, którzy żyli w różnych czasach, a wyróżniali się niezwykłą wiedzą i obroną 
wiary. Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. 
Tertulian i św. Hieronim przekazali nam informację, że św. Jan Apostoł ustanowił 
swojego ucznia, św. Polikarpa, biskupem w Smyrnie, w Małej Azji. Około roku 107 
św. Ignacy z Antiochii, napisał piękny list do św. Polikarpa, kiedy był wieziony okrę-
tem do Rzymu, by tam ponieść śmierć męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W 
liście tym św. Ignacy oddaje św. Polikarpowi najwyższe pochwały, kiedy go nazywa: 
dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze i mężnym atletą Chrystusa. Takim był 
faktycznie. W Rzymie z papieżem Anicetem w 155 r. prowadził rozmowy ustalające 
termin obchodzenia Wielkanocy. Według relacji pierwszego historyka Kościoła, 
Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej, św. Polikarp miał rządzić Kościołem w Smyrnie 
około 60 lat i ukoronować życie śmiercią męczeńską. Miał ponad 86 lat, kiedy 
oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów, jak też zwyczajów. 
Oskarżono go przed namiestnikiem (prokonsulem) rzymskim, Stacjuszem Kodrato-
sem. Na oskarżenia Polikarp odpowiedział: "Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystu-
sowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i 
Zbawcy?" Kiedy zaś sędzia grodził Świętemu, że go każe spalić żywcem, św. Poli-
karp odparł: "Ogniem grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie 
znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej". Stacjusz skazał Polikarpa na 
śmierć przez spalenie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały się imać męczennika, 
zginął od pchnięcia puginału. Działo się to na stadionie w Smyrnie pomiędzy ro-
kiem 155 a 169. Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian - świadectwo 
tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury starochrześcijańskiej 
jest opis jego męki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – VII Niedziela Zwykła 
 

1. 22 lutego Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post, w tym dniu po-
święcenie popiołu i pokutne posypanie głów. W Środę Popielcową obowią-
zuje post ścisły.  

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątek, dla 
dzieci o 16.30, dla dorosłych 17.30 i młodzieży o 19.00. Również zaprasza-
my na nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godzinie 17.00  

3. Dna 26 lutego w niedzielę rozpoczęcie nauk przedmałżeńskich o godz. 
17.00 w budynku plebani.  

4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie  2100zł. 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Jan Job lat 85 
 


