
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 22; I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 26 LUTEGO 2012 
 

 
Pokusy 

Krótka perykopa ewangeliczna przeznaczona na 

Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, ukazuje 

Jezusa, który przed rozpoczęciem swojej pu-

blicznej działalności wychodzi na pustynię, gdzie 

jest kuszony przez szatana. Nieprzypadkowo ten 

frag-

ment 

ewange-

lii ze-

stawiony 

jest dziś 

z opisem 

zawarcia 

przymie-

rza z Noem po czterdziestodniowym potopie. 

Święty Piotr w swoim pierwszym liście, adreso-

wanym prawdopodobnie do wspólnoty zlokali-

zowanej w północnych prowincjach Azji Mniej-

szej, tak komentuje ten fragment:  „[Chrystus] poszedł nawet ogłosić zbawienie 

duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego 

cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była Arka, w której niewielu, to jest 

osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.” (1P 3,19-20). Fragment ten po-

kazuje nam, że zamiarem Bożym przy potopie nie było niszczenie, lecz oczysz-

czenie, uratowanie; oraz, że Chrystus poszedł głosić zbawienie „w więzieniu” – 

 

Kalendarz liturgiczny: 

26 II – 3 III I Tydzień Wiel-

kiego Postu 

Cytat tygodnia: 
 

„Życie […] nie może 
trwać bez pokusy, po-
nieważ właśnie postęp 
duchowy dokonuje się 
przez pokusy. Ten, kto 
nie jest kuszony, nie 
może siebie poznać.” 
 

Św. Augustyn 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 26 lutego 2012 
800  ++ Antonina, Franciszek i Jerzy Lagocki  
930 w 16 r. urodzin Joanny I Tomasza o dary Ducha Świętego  
930  z okazji 36r. urodzin Ewy o dary Ducha Świętego 
1100  + Ryszard Gołębiewski w 9r.ś. ++ Genowefa i Roman Gołębiewscy + Wa-
lenty Boguszewski  
1230 ++ Mirosław i Władysław Felkiewicz  
1800  ++ Genowefa i Józef Rucińscy    
1800  + Tadeusz Kalinka  
Poniedziałek, 27 lutego 2012 
700 
1800 
Wtorek, 28 lutego 2012 
700   
1800  5r.ś. Ludwik Gnoiński  
Środa, 29 lutego 2012 
700  
1800  w 8r.ś. Ewa Danuta Deiczko  
Czwartek, 01 marca 2012 
700  
1800 

Piątek, 02 marca 2012 
700  
1630 + Franciszek Grabowski   
1800  o bł. Boże dla ks. Radosława od Ż.R 
Sobota, 03 marca 2012 
700  
1800 w 1 r.ś. Stanisław Marczak  
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nawiązuje to do zstąpienia Jezusa do Otchłani. Święty Piotr pisząc te słowa 

pragnie pokazać, że wierni otrzymali więcej niż prorocy, czy aniołowie „dzięki 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”  (1P 3,21). Powinni zatem trzeźwo spoj-

rzeć na swoje życie i ułożyć je zgodnie z nauką Chrystusa Pana. Jezus jest Tym, 

który zna ludzką dolę, ludzkie słabości, gdyż sam był człowiekiem „poddanym 

próbie pod każdym względem jak my - z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). Widać 

to w dzisiejszej Ewangelii. Zły duch kusi nawet Boga – Człowieka. Tym bardziej 

więc jego kuszenie dotyka ludzkiej natury, osłabionej grzechem pierworodnym. 

Człowiek jest za słaby, by samemu przeciwstawić się pokusom szatana. Dlatego 

potrzebna jest nam Boża pomoc, Jego łaska, która pomoże nam codziennie na 

nowo wybierać dobro a unikać zła. Troszczmy się o to zawsze, szczególnie zaś 

w Wielkim Poście, który ma nas przygotować do kolejnych już w naszym życiu 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotujmy się na nie przede wszystkim 

pod względem duchowym, przystępując w tym czasie do sakramentu pokuty, 

przyjmując Komunię Świętą, rozważając Mękę Pańską poprzez uczestnictwo w 

nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej 

 Franciszek Possenti urodził się w Asyżu 1 marca 1838 r. 
Jego ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta i 
okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, gdyż obszar ten na-
leżał wówczas do państwa kościelnego. Pierwsze lata swo-
jego życia spędził św. Gabriel w różnych miejscach, a to 
dlatego, że jego ojciec nie zdecydował się jeszcze, gdzie 
obrać sobie stałą rezydencję. W roku 1856 osiadł na stałe 
w Spoleto. Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka. 
Franciszek odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześci-
jańskich, którzy pogłębili w nim zasady religijne, wyniesio-
ne już z domu. Od roku 1850 uczęszczał do kolegium jezui-
tów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 12 lat. 
Sakrament Bierzmowania przyjął z rąk arcybiskupa Jana 
Sabbioni. Dbał aż do przesady o swój wygląd zewnętrzny, 

lubił grę w karty, tańce, imprezy artystyczne, wieczorki towarzyskie, polowania. Po 
krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 1856 r. wstąpił do klasztoru 
pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał o 
zaślubieniu go z pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo przeciwny, by 
jego syn szedł do zakonu i to wówczas jednego z najsurowszych. Franciszek zdołał 
jednak przełamać opór ojca i 6 września tegoż roku jako 18-letni młodzieniec po-
żegnał ojca i braci, i zapukał do bram nowicjatu. Obrał sobie zakon, którego celem 
było pogłębianie w sobie i szerzenie wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pań-
skiej i do Matki Bożej Bolesnej. Dwa te nabożeństwa jakoś młodzieńcowi szczegól-
nie przypadły do serca. One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach 
wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. Zachował się 
notatnik Świętego, w którym notował on sobie postanowienia do coraz to nowych 
ofiar w duchu pokuty. Był gotów przyjąć wszystkie, choćby największe męki, byle 
tylko pocieszyć Serce Boże i Jego Matki. Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 
24 lata, nie doczekawszy święceń kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela Santo 
del sorriso - "Świętym uśmiechu". Jest patronem kleryków i młodych zakonników. 
Papież św. Pius X ogłosił Gabriela błogosławionym (1908), a papież Benedykt XV 
wpisał go do katalogu świętych (1920). Papież Pius XI obrał św. Gabriela za patrona 
młodzieży włoskiej Akcji Katolickiej (1926). W roku 1953 papież Pius XII wyznaczył 
św. Gabriela na patrona diecezji Teramo i Atri na równi ze św. Bernardynem i św. 
Reparatą. 
 

Ogłoszenia parafialne – I Niedziela Wielkiego Postu 
 

1. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca; msza 
św. dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.00 i młodzieży o go-
dzinie 19.00, spowiedź pól godziny przed każdą Mszą. 

2. Droga Krzyżowa  dla dorosłych o godzinie 17.30. 
3. Gorzkie Żale  w każdą Niedzielę o godzinie 17.15  
4. Do chorych udajemy się w pierwszy piątek miesiąca od godziny 

8.00 
5. Przy wyjściu z kościoła do nabycia Gość Niedzielny 
6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie  

1756zł. 


