
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 27; VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 1 KWIETNIA 2012 
 

 
Męka Pańska 

Ostatnia niedziela okresu Wielkiego Postu zwana 

jest Niedzielą Palmową. Dziś przynosimy do ko-

ścioła palmy do poświęcenia na pamiątkę trium-

falnego wjazdu 

Chrystusa do Jero-

zolimy przed swo-

ją męką i śmiercią. 

Niedziela ta roz-

poczyna Wielki 

Tydzień, który 

przez cierpienie 

prowadzi do wiel-

kanocnego świtu. 

Dzisiejsza Liturgia 

Słowa mogłaby 

być nazwana 

Ewangelią Cierpienia. W centralnym miejscu tej 

Ewangelii stoi oczywiście Jezus – Bóg, który upo-

dabnia się do nas także w takich aspektach czło-

wieczeństwa jak ból i śmierć. Pismo Święte pokazuje nam, że Jezus doświadcza 

chyba wszystkich możliwych odmian cierpienia – ogromu fizycznego bólu, aż 

do okrutnej i bolesnej śmierci; od lęku, odrzucenia  i wyszydzenia do ośmiesze-

nia i uczucia opuszczenia przez ludzi, a może nawet przez samego Boga Ojca. 

Jezus naprawdę staje się jednym z nas, aby nas, gdy przyjdzie czas cierpienia, 

 

Kalendarz liturgiczny: 

5 IV Wielki Czwartek 

6 IV Wielki Piątek 

7 IV Wielka Sobota 

Cytat tygodnia: 
 

„Pokochaj swój krzyż.   

A kiedy go naprawdę 

pokochasz, to ten twój 

krzyż będzie…  Krzyżem 

bez krzyża.” 

 
Św.  Josemaría Escrivá 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 01 kwietnia 2012 
800  + Stanisław Horbal  
930  45 lecie urodzin Sławomir Kwiatkowski  
1100  Alicja w 9 rocznicę urodzin, bł Boże  
1230 +w 6 r.ś. Władysław Radaniec   
1230 ++ w 1 r.ś. Maria Jasiukajtis + Waldemar   
1230  ++w 25r.ś. Ryszard Liszka, zm z rodz. Wyszyńskich Anna i Bonifacy 
oraz rodzeństwo 
1800   

 

Poniedziałek, 02 kwietnia 2012 
700 
1800 + Janicki Ryszard w 30d.p.p. 
 

Wtorek, 03 kwietnia 2012 
700   
1800  + Sebastian Wietek w 30d.p.p. 
 

Środa, 04 kwietnia 2012 
700  
1800  o nawrócenie syna Pawła  
 

Czwartek, 05 kwietnia 2012 
1800  + Hieronim w 32r.ś. z rodz. Jasińskich i Dąbrowskich 
1800  + Regina Matyska w 30d.p.p 
 

Sobota, 07 kwietnia 2012 
2000 + Stanisław Horbal   
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przeprowadzić przez wszelkie rodzaje bólu i pokazać nam jak godnie znieść 

cierpienie. „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlate-

go uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.” (Iz 50,7) Ufa-

jąc Bogu swoje cierpienie można znieść z godnością, a tym samym w pewnej 

mierze można je oswoić, a może nawet pokonać. Pamiętajmy, że „Dla nas 

Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego 

Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.” 

(Flp 2,8-9) 

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Hugon 

Hugon urodził się w 1053 r. we Francji w rodzinie 
książęcej. Został oddany do szkoły katedralnej w Va-
lance. Kiedy Hugon ukończył studia, biskup mianował 
go kanonikiem katedry. Gdy Hugon miał 27 lat wy-
brano go na pasterza Grenobli. Arcybiskup Lyonu 
zatwierdził wybór i osobiście udzielił Hugonowi sakry 
biskupiej (1080). W swoich poczynaniach Hugon na-
raził się królom francuskim: Henrykowi IV i Henrykowi 
V, którzy rościli sobie pretensje do "opieki" nad Ko-
ściołem. Na Soborze Laterańskim I w roku 1123 Hu-
gon wystąpił odważnie przeciwko królowi Henrykowi 
V w obronie praw Kościoła. Od księżnej Matyldy Hu-
gon uzyskał dla Grenobli przywilej "wobec miasta". 
Jako "prezydent" miasta, zajął się nim, doprowadzając go do prawdziwej świetno-
ści. Przez cały okres posługi pasterskiej Hugon pragnął podjąć życie zakonne. Da-
remnie jednak błagał tak swojego metropolitę, jak i papieży o zwolnienie go z ob-
owiązków pasterza diecezji. Dopiero papież Innocenty II dał mu upragnione zwol-
nienie w roku 1132, gdy Hugon miał 79 lat. Tak więc dopiero po 45 latach rządów 
Hugon mógł spełnić swoje marzenia. Udał się do kartuzji w Chartreuse, w pobliżu 
Grenobli, którą uposażył dla św. Brunona. Zmarł na rękach ukochanych mnichów i 
wśród ich modlitw 1 kwietnia 1132 roku.  

 

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 
Dwóch malców znalazło się po raz pierwszy na chórze. 

- Słuchaj, po co w organach są białe i czarne klawisze? 

- Wiesz, te białe to służą do grania na ślubach, a czarne na pogrzebach. 

*** 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej. 

- Co?! Przewóz przez jezioro Genezaret kosztuje aż 50 dolarów? Nic dziwnego, że 

Pan Jezus przeszedł je pieszo. 

 
Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Wielkiego Postu 

1. W tym tygodniu najważniejsze wydarzenie religijne naszej wiary. Wielki 
Czwartek g.18.00 msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek g, 18.00 Liturgia 
Wielkiego Piątku (dzieci przynoszą plansze), Wielka Sobota g.20.00 Liturgia 
wielkiej Soboty. 

2. Rezurekcja w niedzielę o 6.00, nie będzie mszy o 8.00 pozostałe msze jak w 
niedzielę. 

3. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 9.00  do 15.00 co pół go-
dziny połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. 

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek od 21-22 prowadzi 
Odnowa w Duchu Świętym. W Wielki Piątek od 21-22 Domowy Kościół i mło-
dzież.  

5. W najbliższą środę o godz. 19.00 od kościoła Redemptorystów wyruszy droga 
krzyżowa ulicami Elbląga. Parafia nasza niesie krzyż od stacji trzeciej   

6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1280 zł. 
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Jadwiga Wichowska z ul. Grottgera  
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