
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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          NR 29; II NIEDZIELA WIELKANOCNA; 15 KWIETNIA 2012 
 

 
Miłosierdzie Boże 

Druga Niedziela Wielkanocna, trwając w radości 

zmartwychwstania pokazuje nam we fragmencie 

Ewangelii jak Zmartwychwstały Mistrz ukazuje 

się Apostołom. 

Tomaszowi, 

którego w ten 

czas nie było 

wraz z resztą 

uczniów, cięż-

ko było uwie-

rzyć w ich 

świadectwo o 

zmartwych-

wstaniu Jezu-

sa. Przyzwy-

czailiśmy się Tomasza nazywać niedowiarkiem, a przecież on może być patro-

nem naszej wiary – przyszedł do Wieczernika, szukał, chciał być blisko. Oddał 

życie za Jezusa, potwierdzając krwią wyznanie – „Pan mój i Bóg mój”. Dziś 

przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Mówi się, że to największy przymiot 

Boga. Ustanowienia tego święta żądał sam Jezus Chrystus i dał obietnice zwią-

zane z nim. Mówił On św. Faustynie: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 

Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”, „W dniu tym otwarte są wnętrzności 

miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źró-

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 IV św. Anzelma 

Cytat tygodnia: 

 
„Kościół żyje swoim  
autentycznym życiem, 
kiedy wyznaje i głosi 
miłosierdzie.” 
 
 

Bł. Jan Paweł II 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 15 kwietnia 2012 
800   
930  o Dary Ducha św. i błogosławieństwo Boże  dla Hanny i Urszuli w dniu 
egzaminów  
1100  + Regina Matysko (greg. 5) 
1230 + Stanisław Marczak  
1800  o bł. Boże dla Andrzeja i Barbary oraz dzieci  
Poniedziałek, 16 kwietnia 2012 
700+ Regina Matysko (greg. 6) 
1800Franciszka(k) Chodorowicz w 30d.p.p. 
Wtorek, 17 kwietnia 2012 
700  + Regina Matysko (greg. 7) 
1800  + Renata Szramke w 4r.ś.  
Środa, 18 kwietnia 2012 
700  
1800  + Regina Matysko (greg. 8) 
Czwartek, 19 kwietnia 2012 
700 
1800  + Regina Matysko (greg. 9) 
Piątek, 20 kwietnia 2012 
700+ Regina Matysko (greg. 10) 

1800 
Sobota, 21 kwietnia 2012 
700+ Regina Matysko (greg. 11) 
1800 + Stanisław Horbal 30d.p.p. 
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dła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. do-

stąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. W życiu ludzkim są takie momenty, 

kiedy pozostaje tylko westchnienie: „Jezu, ufam Tobie!” Bł. Jan Paweł II mówił, 

że „potrzebna jest wówczas takiemu człowiekowi […] dobra macierzyńska albo 

siostrzana dłoń. Ta dłoń, która staje się narzędziem miłosierdzia Bożego, musi 

być bardzo dobra. Słowo i serce, które mają się stać żywym instrumentem Bo-

żego miłosierdzia, muszą być bardzo subtelne i dojrzałe, ażeby dźwignąć dru-

giego człowieka, nie poniżyć go, ale ukazać mu Boga w Jego Ojcostwie, w Jego 

wcielonym miłosierdziu”. Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto 

Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 

roku. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Anzelm 

Św. Anzelm urodził się w dolinie Aosty. Uczył się w 
szkole przyklasztornej. Refleksje nad powołaniem 
zawiodły Anzelma do Burgundii, gdzie jako młody 
oblat usłyszał o Lanfranku z Bec. Podążając za sławą 
filozofa udał się do benedyktyńskiego opactwa w Bec 
i tam w wieku 27 lat wstąpił do zakonu. Od 1063 roku 
pełnił obowiązki przeora. W tym okresie sformułował 
założenia swojej myśli filozoficznej. Nieprzerwanie prowadził działalność pisarską 
również wtedy, gdy musiał ją godzić z obowiązkami opata, które mu powierzono w 
1078 roku. Musiał wtedy godzić pracę naukową z koniecznością podjęcia dodat-
kowej aktywności przy wizytowaniu opactw i klasztorów w Normandii i Anglii. Z 
nominacji Wilhelma II został w 1093 roku następcą Lanfranka jako arcybiskup Can-
terbury. Będąc arcybiskupem Canterbury, wchodził w konflikt z władcami Wilhel-
mem II i Henrykiem I o inwestyturę, a brak akceptacji ze strony papieża Urbana II 
dla wycofania się do Bec sprawił, że wędrował z Rzymu do Bari i Lyonu. W tym 
okresie uczestniczył w synodach w Bari i Rzymie, które odbyły się w kolejno w 1098 
i 1099 roku. Prymas dwukrotnie opuszczał Anglię w roku 1097 i 1106. Spór zakoń-
czył się kompromisem (1107 r.) władca zrezygnował z mianowania biskupów, jed-
nak odbierał hołd z ziem administrowanych przez kościół (potwierdzony w tzw. 
konkordacie wormackim). Św. Anzelm zmarł 21 kwietnia 1109 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 
 - Wyrządzoną szkodę trzeba naprawić. Co więc powinien zrobić ktoś, 

kto rwał jabłka w cudzym sadzie? 

- Pomodlić się o dobry urodzaj w przyszłym  roku 

*** 

W rodzinie ateistów dziecko pyta: 

- Tato, a czy Pan Bóg wie o tym, że Go nie ma? 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Wielkanocna 
 

1. W najbliższą sobotę piesza pielgrzymka do św. Gaju wyjście z katedry 
św. Mikołaja o godz. 6.00 zapisy na autokar powrotny w zakrystii w 
cenie  10 zł. 

2. Młodzież która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania piel-
grzymuje obowiązkowo.  

3. Dzisiaj zapraszamy na spektakl teatralny o Miłosierdziu Bożym na 
godzinę 15.00 

4. W parafii Wszystkich Świętych w dniach od 20 do22 odbędzie się 
kurs Filipa (rekolekcje ewangelizacyjne)  

5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie  3624zł; 
i na KUL 1231 
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