
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 24; III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 11 MARCA 2012 
 

 
Świątynia Boga 

„Zburzcie tę świątynię a Ja w trzy dni ją odbudu-

ję” (J 2,19). Takie słowa padają w dzisiejszej 

Ewangelii. Trwamy w Wielkim Poście. Jesteśmy 

już w poło-

wie drogi. 

Przeżywa-

my kolejne 

nabożeń-

stwa wiel-

kopostne, 

Gorzkie 

Żale, Drogę 

Krzyżową. 

Rozważamy mękę Chrystusa spoglądając w 

stronę krzyża – symbolu naszego odkupienia. 

Ewangelia przeznaczona na dzisiejszy dzień po-

kazuje, że Jezus nie pozwala na grzech. Sporzą-

dza bicz ze sznurków i wygania tych, którzy ze 

świątyni jerozolimskiej zrobili targowisko. Można by się zapytać: gdzie tu miło-

sierdzie? Gdzie przebaczenie? Fragment ten, ukazujący tak surowe potrakto-

wanie przekupniów wydaje się nie pasować do Jezusa, wydaje się być niezgod-

ny z przykazaniem miłości. Jednak tak nie jest. Zapominamy o ważnej prawdzie: 

Bóg nie potępia grzesznika lecz z całą stanowczością potępia grzech. Człowiek 

tak często różne rzeczy potrafi przedefiniowywać, by nie raziły, by jakoś uspra-

 

Kalendarz liturgiczny: 

11-17 III III Tydzień Wiel-

kiego Postu 

17 III św. Patryka 

Cytat tygodnia: 
 

„Niech nic nie staje 
między twoim posta-
nowieniem a wykona-
niem dobrego czynu. 
Miłosierdzie bowiem nie 
uznaje żadnej zwłoki.” 
 

Św. Grzegorz z Nazjanzu 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 11 marca 2012 
800  + Alojzy Drawer  8 r. ś. i rodzice z obojga stron + Henryk Drawer 
930  + Apolonia Dzieciątek 10 r. ś. i zmarli z rodziny 
1100  + Jan, Irena i Adela z rodziny Łukaszewicz 
1230  + 13 r. ś. Franciszek Grabowski  i rodzice z obojga stron 
1800  + Stanisława (k), Krystyna, Wincenty 
 

Poniedziałek, 12 marca 2012 
700 
1800  o zdrowie i Boże bł. dla Łukasza 
 

Wtorek, 13 marca 2012 
700  + Sebastian Wietek 
1800  o opiekę Bożą nad Grzesiem i jego rodziną 
 

Środa, 14 marca 2012 
700  
1800  + Regina Matysko 
 

Czwartek, 15 marca 2012 
700  
1800  + Jan Job 
 

Piątek, 16 marca 2012 
700  
1800 + 1 r. ś. Damian Sznicer 
 

Sobota, 17 marca 2012 
700  
1800  + Sebastian Wietek 
 

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


wiedliwić to, co jest niewłaściwe. Wtedy w życiu pojawia się zamęt, niepokój, 

nieporządek. To Chrystus jest Tym, który pomaga nam porządkować to, co za-

niedbane, wypędzić rzeczy odwracające naszą uwagę od spraw rzeczywiście 

istotnych. Pojawia się, by nazwać po imieniu i zburzyć to, co jest w nas złego. 

Zastanówmy się co Chrystus powyrzucałby z nas dzisiaj? Jak wyrzucał barany, 

gołębie, pieniądze ze stołu bankierów, tak potrzeba, by wyrzucił pychę, złość, 

lenistwo czy lekkomyślność. W czytaniu z Księgi Wyjścia Bóg przypomina nam 

przykazania Dekalogu – starajmy się postępować według nich pamiętając, że 

„Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę”. (Ps 19,8) 

Święci znani… i nie znani 

Św. Patryk 

Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku. Nosił cel-

tyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwa-

li go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem 
owiec. Z tej to okazji nauczył się języka irlandzkie-

go. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do 
północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgło-

śniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w 
Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do pra-

cy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. 

Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach 
mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego. W tym 

czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez 
papieża św. Celestyna I, biskup, św. Palladiusz. 

Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka. Na 

biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go 
do Irlandii. Patryk zastał w Irlandii małe grupy 

chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu po-
gaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów i zna-

komitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej 
powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał 

większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził po-

szczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o 
zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę, skąd czynił 

wypady na cały kraj. Bywały wypadki, że przeszkadzano mu w jego misji; bywały 
też na jego życie zamachy. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał 

się z życzliwością tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie 

nie zrażać władćów niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów usta-
nawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie 

jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór 
klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty 

w Galii (we Francji). Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. 

Misjonarze na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla 
niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał 

jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach ich 
wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kie-

ran. Według podania św. Patryk miał wręczyć św. Kieranowi dzwon, którym tenże 
zwoływał mnichów i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także oso-

bliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Eu-

ropie. Ostatnie dni swojego życia spędził św. Patryk w zaciszu klasztornym, oddany 
modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską oddał duszę Panu 17 marca 461 w 

Armagh (Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się odtąd stolicą pryma-
sów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii. Irlandia czci 

go więc jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest także patronem fryzjerów, ko-

wali, górników, upadłych na duchu oraz opiekunem zwierząt domowych. 

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkiego Postu 
1. Drogi krzyżowe w każdy piątek: dla dzieci o godz. 1630, dla dorosłych 

o 1730 zaś dla młodzieży o 1900. 
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 

1715. 
3. Na stronie internetowej naszej parafii można obejrzeć zdjęcia z wielu 

wydarzeń, które przeżywaliśmy w ubiegłym roku. Zapraszamy na 
stronę: www.blogoslawionadorota.org. 

4. Przy wyjściu z kościoła do nabycia Gość Niedzielny, książeczki przygo-
towujące do nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej, paschaliki na 
liturgię Wielkiej Soboty, jak również biuletyn parafialny, za którego 
ofiary prosimy składać do skarbony. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1211 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+Regina Matysko, lat 83 z ul. Grottgera 
+ Henryk Drawer, lat 51 z Gronowa Górnego 
+ Bolesława Ziemczonek, lat 89 z ul. Dębowej 

 

http://www.blogoslawionadorota.org/

