
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 25; IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 18 MARCA 2012 
 

 
Umiłował świat 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę 

Laetare - „Radujcie się”. Nazwa pochodzi od 

pierwszych słów antyfony na wejście: „Wesel się 

Jeruzalem…”. Niedzielę tą przeżywamy właśnie 

w Wielkim Poście, by uświadomić sobie, że ra-

dość chrze-

ścijańska, 

jako jeden z 

owoców 

Ducha Świę-

tego, powin-

na być wyra-

żana w każ-

dym czasie – również podczas pokuty i postu. 

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego pokazuje nam 

konkretny powód tej radości – miłość, jaką Bóg 

okazuje każdemu człowiekowi. Ewangelia opo-

wiada o Nikodemie, który nocą przychodzi do 

Jezusa. Podczas tej rozmowy Jezus kieruje do 

niego następujące słowa: „Tak bowiem Bóg umi-

łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-

rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,15) Często teolodzy komentując ten 

fragment, nazywają go Ewangelią w pigułce. I rzeczywiście – słowa Jezusa w 

jednym wersecie streszczają Boży plan zbawienia. Człowiek, który wierzy, osią-

ga życie wieczne i to niezależnie od swoich uczynków, jak spostrzega to św. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

18-24 III IV Tydzień Wiel-

kiego Postu 

19 III św. Józefa, Oblubieńca 

NMP 

23 III św. Turybiusza z 

Mongrovejo 

Cytat tygodnia: 
 

„Róbmy co trzeba,           
i idźmy za Panem. Roze-
rwijmy kajdany, które 
nam nie pozwalają kro-
czyć za Nim.” 
 

Św. Augustyn 

 
 

Intencje mszalne: 

 
Niedziela, 18 marca 2012 
800 + Ryszard Traczyk w 25r.ś. Stefanię(k), Władysław, Stanisław, Barbara, Stanisław  
800  o łaskę zdrowia dla Roberta 
930  Dziękczynna w 85rocz. urodzin Heleny Domagały  
1100  w 10r.ś. Józef Malczyk, zm. z rodz. Malczyk i Styś 
1100  o zdrowie i bł. Boże dla dziadka Janusza z okazji urodzin i wnuków Filipa o Nikoli 
1230 + 21r.ś. Franciszek Łęgowski  
1230 + Katarzyna Wołoszczyk i Tomasz Makar 
1800  Bronisława (k) w r.ś; Joanna, Augustyn i Jan  
1800  + Jadwiga Borejko w 4r.ś.  
Poniedziałek, 19 marca 2012 
700 + Janusz Korzeniewski  
1800 +Józef Ćwikliński  i rodziców z obojga stron  
Wtorek, 20 marca 2012 
700  + Regina Matysko  
1800  o bł. Boże dla Joanny i Dariusza  
Środa, 21 marca 2012 
700  
1800   
Czwartek, 22 marca 2012 
700  
1800  Janina Siękiewicz w 30d.p.p. 
Piątek, 23 marca 2012 
700 + Janusz Korzeniewski 
1800 + Krystyna Bocoń w 1r.ś.  
Sobota, 24 marca 2012 
700  
1800 ++ Stefan, Paweł, Jan, Anna i Bogdan Mariańscy  
 

http://www.google.pl/imgres?q=serce+z+d%C5%82oni&um=1&hl=pl&biw=1280&bih=626&tbm=isch&tbnid=AKNv4pKt6g8W4M:&imgrefurl=http://swiat-obrazkow.pl/obrazek-serce_z_dloni-1-8987-292.html&docid=YsJBxOEImL9bsM&imgurl=http://swiat-obrazkow.pl/obrazy/3/292/serce_z_dloni.jpg&w=650&h=488&ei=1fEjT8LqKoXQsgbnkuzBBw&zoom=1


 

Paweł w liście do Efezjan: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to 

pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie 

chlubił” (Ef 2,8-9). Trwając w Wielkim Poście uwielbiajmy Boga za to, że w swo-

jej mądrości zasłał swojego Syna na świat, by Syn Boży „przez krzyż i mękę swo-

ją świat odkupić raczył”. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Józef, Oblubieniec NMP  

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to 
św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. 
Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał 
żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i 
pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął 
przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był on 
według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak we-
dług prawa żydowskiego jako prawomocny małżo-
nek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana 
Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydow-
skiego i otoczenia św. Józef był uważany za ojca 
Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W 
takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pocho-
dził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowia-
dali prorocy. Józef postanowił dyskretnie się usunąć 
z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak 
przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 
13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do 
Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go 
w świątyni, w obliczu prześladowania, Józef uciekł z Matką i Dzieckiem do Egiptu. 
Po śmierci Heroda Święta Rodzina wróciła do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawił 
się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do 
Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki 
o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Ikonografia zwykła 
przedstawiać św. Józefa jako starca. W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem w 
pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków 
św. Józefa w rzeźbie i w malarstwie. 

 

Peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 

 
W naszej parafii rozpoczęcie nawiedzenia Matki Bo-
żej  odbędzie się 11 sierpnia 2012, o godzinie 1600. 
Do tego wydarzenia przygotowywać się będziemy 
poprzez Misje Święte, które poprowadzi o. Krzysztof 
Kowalski OSPPE. Rozpoczną się one 05 sierpnia 2012. 
 

„Maryjo, któraś uwierzyła, 
prowadź nas do Jezusa.” 

 

 

HUMOR 
Na lekcji religii katecheta pyta się o dobre uczynki. Zgłasza się Jaś: 

- Razem z kolegą spełniliśmy dobry uczynek 

- Tak ? 

- Bo przeprowadzaliśmy staruszkę przez ulicę, a ta pani bardzo się nam 

opierała. 

*** 

Wikariusz mianowany kapelanem w więzieniu ma wygłosić ostatnie kazanie w 

parafii. Zastanawia się nad  tematem. Kolega mu  radzi: „Oto idę przygotować wam 

miejsce”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Wielkiego Postu 
1. W tym tygodniu nabożeństwo drogi krzyżowej dla wszystkich o godzinie 

16.45 
2. W tym roku rekolekcji wielkopostnych nie będzie, ponieważ odbędą się mi-

sje święte w naszej parafii od 5 sierpnia. 
3. Spowiedź święta w piątek i sobotę przed Niedzielą Palmową. 
4. W Niedzielę Palmową będzie można nabyć palmy, wykonane przez osoby 

niepełnosprawne. 
5. Jutro uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – uroczysta msza św. o 18.00  
6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 2460 zł. 
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Janusz Korzeniowski l. 68 z ul. Pułtuska  
+ Franciszka Chodorowicz l. 90 z ul. Dąbrowskiego  
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