
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: środy i piątki od 15.30 do 17.00; 
czwartki od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 
ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon: (55) 235 32 73 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 26; V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 25 MARCA 2012 
 

 
Plon obfity 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli 

ziarno pszenicy, wpadłwszy w ziemię, nie 

obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, 

przynosi plon 

obfity” (J 12,24). 

To już Piąta 

Niedziela 

Wielkiego Postu. 

W kościołach od 

dziś zasłania się 

krzyże. 

Odsłonięte 

zostaną dopiero 

na Adorację 

Krzyża podczas 

Liturgii Wielkiego Piątku. Liturgia Słowa pokazuje 

nam dziś Jezusa, który jest już w Jerozolimie 

przed swoją męką. Chrystus mówi swoim 

uczniom o przyszłej męce i śmierci. Ta śmierć jednak nie jest końcem - po niej 

następuje chwalebne zmartwychwstanie. Chrystus właśnie po to przyszedł na 

świat: „Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę” (J 12,27). Mimo, że 

Jezus, posiadając naturę ludzką, odczuwa lęk przed tymi chwilami, jest 

świadomy tego, że Jego ofiara podniesie, upadłą na skutek grzechu, ludzkość i 

 

Kalendarz liturgiczny: 

25-31 III V Tydzień Wiel-

kiego Postu 

26 III Zwiastowanie NMP 

31 III św. Beniamina 

Cytat tygodnia: 
 

„Wierz zatem z całej siły 
i żadną miarą nie wątp, 
iż samo jednorodzone 
Słowo Boże stawszy się 
ciałem, złożyło za nas 
siebie w ofierze.” 
 

Św. Fulgencjusz 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 25 marca 2012 
800  + Janina Kuczawska 30d.p.p 
930  + Helena i Sabina  
930  + Jan Borowski w 7r.ś: rodziców i rodzeństwo z obu stron  
930  + w 25r.ś. Czesławy i Juliana  
1100  + 35r.ś. Eugeniusz, Zenon i Janina w 11r.ś.  
1230  +w 10r.ś. Piotra ++ rodziców Weronika, Tomasz i Daniel   
1230 + w 9r.ś. Tadeusz Mnich i rodziców z obojga stron  
1800  w 1r.ś. Feliks Kryszewski  
Poniedziałek, 26 marca 2012 
700 
1800 Dziękczynna za 30 rocz. urodzin Małgorzaty z prośbą o bł. Boże  
Wtorek, 27 marca 2012 
700   
1800  ++ Walerian i Kazimierz Bielawscy  
Środa, 28 marca 2012 
700 + Stanisław Horbal  
1800   
Czwartek, 29 marca 2012 
700  
1800  + Franciszek Grabowski i rodzice z obojga stron  
Piątek, 30 marca 2012 
700  
1800  
Sobota, 31 marca 2012 
700  
1800  
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otworzy jej bramy zbawienia. To właśnie jest plonem obfitym, jaki niesie za 

sobą tajemnica Pasji. Jedynie trwając przy Mistrzu możemy wraz z Nim 

zwyciężyć śmierć, dzięki Niemu cieszyć się życiem. Apostołom łatwo było trwać 

przy Jezusie, gdy uzdrawiał, nauczał, dokonywał cudów. Lecz być z Chrystusem 

oznacza również trwać przy Nim na drodze krzyżowej – wtedy, gdy jest On 

„wzgardzony i odepchnięty przez ludzi” (Iz 53,3). Tylko jednemu z dwunastu się 

to udało. Trwanie przy Bogu nie należy do rzeczy prostych - wymaga 

wyrzeczeń, wysiłku, nawet odrzucenia. Lecz jest to jedyna droga: „Kto by chciał 

Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.” (J 

12,26). Prośmy Boga o to, by zawsze był On na pierwszym miejscu w naszym 

życiu i by udało nam się wytrwać przy Nim. 

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Beniamin 

Beniamin był diakonem biskupa Abdasa. Kiedy w 

Persji wybuchło prześladowanie w latach 420-422, 
Beniamin dostał się do więzienia. Wyróżniał się 

odwagą i wymową. Dzięki jednak interwencji am-

basadora cesarza wschodnio-rzymskiego i na mocy 
traktatu, zawartego między cesarzem, a Persami, 

król perski przerwał prześladowanie. Św. Beniamin 
po dwóch latach wielu cierpień w więzieniu odzy-

skał wolność pod warunkiem, że zaprzestanie apo-

stołowania. Sytuacja jednak szybko się zmieniła. 
Persja popadła ponownie w konflikt z cesarstwem. 

Rozpoczęto na nowo prześladowanie chrześcijan, 
gdyż uważano ich za zwolenników cesarskich. 

Aresztowano ponownie św. Beniamina. Dla wymu-
szenia na nim wyparcia się wiary w Chrystusa za-

stosowano wobec niego najokrutniejsze męki. 

Kiedy zaś Święty nie załamał się, stracono go pu-
blicznie w 424 r. Do naszych czasów zachował się 

opis męki i śmierci Beniamina w języku greckim i ormiańskim. Kościoły wschodnie 
najczęściej obchodzą pamiątkę śmierci św. Beniamina 31 marca. 

 

Peregrynacja obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 

 
W naszej parafii rozpoczęcie nawiedzenia Matki Bożej  
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 
Granica. Celnik do pielgrzyma: 

- Co tam macie w tej butli? 

- Wodę z Lourdes. 

- Otwórzcie! 

Wącha: 

- Przecież to najprawdziwszy francuski koniak! 

- Co? A więc znowu cud! 

*** 

Ksiądz odmawia w ogrodzie brewiarz. Podmuch wiatru przewraca parę kartek: 

- Dzięki Ci, Boże! Sam bym się nie odważył. 

 
Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Wielkiego Postu 

1. Dziś 20 rocznica powstania diecezji Elbląskiej  
2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia uroczy-

sta Msza Święta o godzinie 18.00 
3. Za tydzień niedziela Palmowa, na każdej mszy świętej poświęcenie palm, 

uroczysta procesja na mszy o godzinie 11.00 
4. Droga krzyżowa w piątek o godzinie 16.30 dzieci, 17.30 dorośli i młodzież o 

19.00 
5. Spowiedź przed Wielkanocą w piątek od 8.30 i w sobotę od 16.00  
6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1725 zł. 
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Stanisław Horbal 65l. 

+ Krzysztof Kula 58l. 
+ Krzysztof Chromy 56l. 
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