
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 23; II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 4 MARCA 2012 
 

 
Przemienienie 

Liturgia Słowa II Niedzieli Wielkiego Postu ukazu-

je nam scenę Przemienienia Pańskiego na górze 

Tabor. Warto zauważyć, że wiele istotnych wy-

darzeń, opi-

sywanych 

zarówno w 

Starym jak i 

w Nowym 

Testamen-

cie, rozgry-

wa się na 

górze. Na 

górach Ara-

rat osiadła 

arka Noego, 

na górze 

Synaj Mojżesz otrzymał Dekalog, również na 

górze tłumy słuchały nauk Jezusa, na górze Tabor 

dokonało się Przemienienie Pańskie, wreszcie na 

Golgocie Chrystus umarł na krzyżu. Symbolika 

góry często była wykorzystywana w wielu dzie-

łach literackich. Wysoko w górach wiele rzeczy 

widzi się inaczej. Bardziej niż gdzie indziej do-

strzec można kruchość człowieka wobec potęgi i 

 

Kalendarz liturgiczny: 

4- 10 III II Tydzień Wielkie-

go Postu 

7 III św. męcz. Perpetuy i 

Felicyty 

8 III św. Jana Bożego 

9 III św. Franciszki Rzy-

mianki 

Cytat tygodnia: 
 

„W przemienieniu Chry-

stusa chodziło głównie o 

to, by uniżenie dobro-

wolnie przyjętej męki 

nie zakłóciło wiary tych, 

którym została obja-

wiona wspaniałość 

ukrytej godności.” 

Św. Leon Wielki 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 04 marca 2012 
800  ++ Kazimiera(k), Józef, Ewa, Adam z rodz. Marchelek, Zapolnik, Łukaszewicz, Woj-
tyna 
930  ++ Jadwiga i Aleksander Grochowscy i rodzice z obu stron 
930  ++ Bronisława(k), Rafał Usowicz, Cecylia i Józef Suszek oraz zm. z rodz.  
1100   ++ Kazimierz, Adam, Dorian Ocieccy 
1100  ++ w 24r.ś. Adela Mikianiec, Anna, Kazimierz, Rozalia, Antoni, Piotr, Emile  
1230 Ż.R. 
1230 ++ Reginę i Jana Dolińskich, Leokadie i  Tadeusza Żuk, Józefę(k) 
1800 ++ Kazimiera(k) Kachel, Leokadia Opaczewska, Franciszek Błaszkowski  
1800 + Józef Czwartas w 21r.ś. i rodzice z obu stron  
Poniedziałek, 05 marca 2012 
700 
1800 w 7r.ś. Jadwiga Stasiak  
Wtorek, 06 marca 2012 
700   
1800  + Janina Kuczawska  
Środa, 07 marca 2012 
700  + Marta Dylewska 30d.p.p. 
1800  o nawrócenie syna Pawła  
Czwartek, 08 marca 2012 
700  
1800  +  Władysław Kamiński  
Piątek, 09 marca 2012 
700  
1800 + Zbigniew Król 30d.p.p.  
Sobota, 10 marca 2012 
700  
1800 + Irena Panczyj  
 

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


piękna stworzonej przez Boga przyrody. Wysoko w górach, ponad hałasem 

świata, łatwiej usłyszeć Boga. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera ze sobą 

swoich trzech umiłowanych uczniów na górską wędrówkę, podczas której po-

kazuje im swoją Boską naturę. Ukazuje się w lśniącej szacie, czystej bieli i świe-

tle, których źródłem nie może być nic, co pochodzi od człowieka. Co mogli czuć 

uczniowie Jezusa? Na pewno przerażenie i respekt, ale także radość z tego, że 

Bóg pozwolił się spotkać, oraz uniesienie wywołane bliskością światła. „Dobrze, 

że tu jesteśmy” – powiedział całkiem zwyczajnie Piotr, który zapewne nie mógł 

się odnaleźć w tej niecodziennej sytuacji. Ale równocześnie wyraził w ten spo-

sób pragnienie ukryte gdzieś głęboko w duszy każdego z nas – pragnienie trwa-

nia przy Bogu, w jego świetle, czystości i pięknie. Z każdej góry trzeba kiedyś 

zejść. Ale przy odrobinie wysiłku można też na nią wrócić, wspiąć się na szczyt. 

W życiu chrześcijańskim tym szczytem jest Eucharystia. Przyjmując komunię 

świętą trwamy we wspólnocie z Bogiem, otrzymujemy Jego łaskę,  mamy skąd 

czerpać siły na życie według Bożych przykazań: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Franciszka Rzymianka 

 Franciszka urodziła się w patrycjuszowskiej 
rodzinie w Perrione koło Rzymu w 1384 r. W 
bardzo młodym wieku wydano ją za Waw-
rzyńca di Ponziani. Miała troje dzieci. Zasłynę-
ła z dobroczynności. Z domu rodzicielskiego 
przeniosła się więc Franciszka do domu męża, 
na Zatybrze, w pobliże bazyliki Św. Cecylii. 
Pan Bóg dał małżonkom troje dzieci, których 
wychowaniem zajęła się Franciszka osobiście, 
nie wyręczając się kobietami obcymi, jak to 
było wówczas zwyczaje  m w rodzinach ma-
gnackich. Dbała o dom i o służbę, zabiegając 
nie tylko o ich potrzeby doczesne, ale także 
wieczne. Troskliwa i zapobiegliwa żona i mat-
ka miała jeszcze czas, aby pomyśleć o ubogich 

w mieście. Zaopatrywała również sąsiednie kościoły w szaty i naczynia liturgiczne. 
Zadziwiała również dobrocią, życzliwością i pomocą sąsiedzką. Zagoniona w ciągu 
całego dnia, umiała niejedną godzinę nocy poświęcić na słodką rozmowę z Bogiem. 
Z trojga dzieci Franciszki syn odszedł z tej ziemi w siódmym roku życia; jedyna cór-
ka Agnieszka, w szóstym roku. Podczas wojny króla Neapolu z papieżem jej pałac 
zrabowano, ponieważ wspomagała papieża, przez co straciła środki do życia i po-
została sama, bowiem męża i syna skazano na wygnanie. W czasie epidemii, jaka 
nawiedziła Rzym w latach 1413-1414, z narażeniem własnego życia usługiwała 
zarażonym. Po powrocie męża i syna z wygnania zachęciła Franciszka Wawrzyńca 
do złożenia ślubu czystości. Odtąd Franciszka oddała się jeszcze gorliwiej modlitwie 
i posłudze ubogim. Rychło znalazły się szlachetne panie, które zapragnęły wieść 
podobny tryb życia. W taki sposób powstało stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek 
z Góry Oliwnej, które wzięło sobie za cel uświęcenie członkiń przez modlitwę, 
uczynki pokutne i miłosierdzie. Franciszka osiadła z nimi przy kościele S. Maria 
Nova przy Forum Romanum i Colosseum. Po śmierci ostatniego syna, a następnie 
męża, Franciszka przyjęła habit i zamieszkała przy tym kościele. W nim pochowano 
Świętą, która zmarła 9 marca 1440 r., mając 56 lat. Była obdarzona niezwykłymi 
łaskami mistycznymi. W nagrodę za bezgraniczne oddanie Pan Bóg nawiedził Fran-
ciszkę wizjami i darem ekstaz, zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet 
wskrzeszania umarłych. Największym jednak przywilejem, jakim miała się cieszyć 
Franciszka, w hagiografii nader rzadkim, to oglądanie częste przy sobie Anioła Stró-
ża. Do katalogu świętych wpisał ją uroczyście Paweł V w 1609 roku. 
 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Wielkiego Postu 
1. Za tydzień spotkanie na mszy o 9.30 rodziców młodzieży przygotowującej 

się do bierzmowania i na mszy o 11.00 rodziców pierwszokomunijnych. 
2. Za tydzień o 16.00 spotkanie Akcji Katolickiej 
3. Droga krzyżowa w piątek dla dzieci o 16.30 dla dorosłych o17.30 prowadzi 

Żywy różaniec o 19,00 młodzież  
4. Gorzkie Żale w niedziele o 17. 15  
5. W ramach przygotowania do nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Boska 

w cudownym wizerunku Jasnogórskim dzisiejszą niedzielą rozpoczniemy 
nowennę i naukę hymnu Nawiedzenia i nowych pieśni maryjnych 

6. Panie z Caritas rozprowadzają paschaliki na lit. Wielkiej Soboty. 
7. Ministranci sprzedają książeczkę przygotowaną jako przygotowanie do 

przyjęcia Matki Bożej w cenie od 3 do 5 zł jeśli kogoś nie stać proszę wziąć 
za darmo i się modlić. 

8. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
+ Sebastian Wietek  

 


