
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 30; III NIEDZIELA WIELKANOCNA; 22 KWIETNIA 2012 
 

 
Pokój wam! 

Kolejna niedziela wielkanocna ukazuje nam 

następne spotkanie Zmartwychwstałego Mistrza 

ze swoimi uczniami. Warto zauważyć, że 

pierwszymi 

słowami, 

jakie Chrystus 

kieruje do 

apostołów 

jest 

pozdrowie-

nie: „Pokój 

wam!” Pokój 

jest 

pierwszym 

darem od Jezusa dla Apostołów po swoim 

zmartwychwstaniu. Jest on jednym z owoców 

Ducha Świętego. Ludzi doświadczających Bożego 

pokoju można rozpoznać w tłumie, bo mają w 

sobie coś, co do nich przyciąga, właśnie ów 

pokój. Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie 

spocznie w Panu. Pełnię Bożego pokoju możemy 

odczuwać wówczas, gdy w naszych sercach zamiera nasze własne ja, a zaczyna 

w nich żyć Jezus. Wtedy też pokój określa właściwy stosunek człowieka do 

człowieka. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. A wprowadzać pokój w 

 

Kalendarz liturgiczny: 

23 IV św. Wojciecha 

24 IV św. Jerzego,               

św. Fidelisa z Sigmaringen 

25 IV św. Marka 

28 IV św. Piotra Chanela,               

św. Ludwika Marii Grignion 

de Montfort 

Cytat tygodnia: 
 

„Jestem przekonany,    
że chrześcijanie na tym 
świecie liczą się tylko 
wtedy, gdy przynoszą 
pokój.” 
 

Bł. Jan XXIII 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 22 kwietnia 2012 
800  dziękczynna za Jerzego Jabłońskiego z okazji imienin i urodzin  
930  + Jerzy Zgórzyński  
930  + Regina Matysko (greg. 12)  
1100  w 25r.ślubu Barbary i Romualda  
1230  + Józef Falkowski z zm. z rodz. Falkowskich  
1800  ++ Zofia, Teresa, Stanisław Komorowscy  
 

Poniedziałek, 23 kwietnia 2012 
700+ Regina Matysko (greg. 13) 
1800  
 

Wtorek, 24 kwietnia 2012 
700   
1800  + Regina Matysko (greg. 14) 
 

Środa, 25 kwietnia 2012 
700 + Regina Matysko (greg. 15) 
1800  w 25 rocznicy urodzin Anny o bł. Boże  
 

Czwartek, 26 kwietnia 2012 
700  
1800  + Regina Matysko (greg. 16) 
 

Piątek, 27 kwietnia 2012 
700 + Regina Matysko (greg. 17) 
1800  
 

Sobota, 28 kwietnia 2012 
700  
1800 + Regina Matysko (greg. 18) 
 

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
http://www.google.pl/imgres?q=wieczernik+aposto%C5%82owie+zmartwychwstanie&start=144&hl=pl&gbv=2&biw=1396&bih=682&tbm=isch&tbnid=0yDDK81wNkHqOM:&imgrefurl=http://www.grybow.parafia.info.pl/&docid=dfb9jSwb3-B6gM&imgurl=http://www.grybow.parafia.info.pl/text_images/text_6/img358.jpg&w=3827&h=4134&ei=KWqMT-fQIcvKsgbY9ND6Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=793&vpy=107&dur=3388&hovh=233&hovw=216&tx=140&ty=80&sig=103334123217677654020&page=7&tbnh=141&tbnw=125&ndsp=27&ved=1t:429,r:10,s:144,i:138


życie codzienne to przede wszystkim: czynić nasze życie prostym i prawym, 

łagodzić sytuacje "ostre", nieprzyjemne i konfliktowe. Św. Paweł w Liście do 

Filipian powiedział: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 

strzegł waszych serc i myśli Chrystusie Jezusie” (Flp 4,7).  

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Jerzy  

Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o 
nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i 

wczesne dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał być 
Pers - Geroncjusz. Syn miał być uproszony przez rodzi-

ców w późnej ich starości długą modlitwą. Jerzy jako 
ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do 

rangi wyższego oficera. Podczas prześladowań za cza-

sów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia 
ofiary bóstwom rzymskim. Rozdał wcześniej całą swą majętność ubogim. Poddano 

go okrutnym i długim męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. 
Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis 

na terenie Palestyny. Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być 

wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli 
za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Kult jego na Wschodzie był tak 

popularny, że zajmował pierwsze miejsce po Najświętszej Pannie Maryi i św. Micha-
le. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono ku jego czci 60 kościołów, a nie było 

ani jednej świątyni bez jego wizerunku. W Jerozolimie już w wieku IV istniał ko-

ściół, a od wieku VI również klasztor ku jego czci. Podobny kościół i klasztor po-
wstały w wieku VI w Jerycho. W Etiopii (Abisynii) do dzisiaj kult jego jest bardzo 

żywy. Na Kaukazie cała prowincja otrzymała jego nazwę (Georgia-Gruzja). Do kultu 
i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjono-

wała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy, Szwecja, 
Litwa i Bośnia; archidiecezja białostocka i wileńska oraz diecezja pińska; m. in. 

miasta: Ferrara i Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycer-

skich oraz zgromadzeń zakonnych. Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mają-
cych związek z bronią i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzy-

stów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem 
podczas epidemii oraz w chorobach skóry i trądu. 

 

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 
Powróciwszy z urlopu proboszcz pyta kogoś o kazania głoszone przez 

zastępującego go księdza. 

- Po pierwsze: były czytane, po drugie: były źle czytane, po trzecie: 

niewarte były czytania. 

*** 

- Mahometanin może pojąć kilka żon i to się nazywa poligamia. Chrześcijanin mo-

że mieć tylko jedną żonę i to się nazywa mono… - no kto dokończy? 

- Monotonia, proszę księdza! 

 

 Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkanocna 
1. Jutro Uroczystość Św. Wojciecha – głównego patrona Polski i Diecezji Elblą-

skiej. 
2. Nasza parafia organizuje pielgrzymki: do Francji, Ziemi Świętej, jak również 

pielgrzymkę śladami Jana Pawła II. Wszystkie informacje w gablocie przed 
kościołem, jak i na naszej stronie internetowej 
http://www.parafia.blogoslawionadorota.org/ 

3. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w koloni letniej 
pt. „Cztery Żywioły” koło Mrągowa. 

4. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpo-
czynający kwartalne dni modlitw o powołania do służby w kościele, módl-
my się szczególnie o powołania z naszej wspólnoty parafialnej    

5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 2026 zł. 
 

 

http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9Bmiechni%C4%99ta+bu%C5%BAka&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=_g1xEbEVWDpnMM:&imgrefurl=http://www.muno.pl/news/acid-house-uk-smiley-face-denny-rempling-paul-oakenfold-nick-holloway/&docid=I_1hGfJ7qy0asM&imgurl=http://www.muno.pl/static/obrazy/text2011_1/smiley.jpg&w=403&h=403&ei=pGpaT9m6JtD74QSJ7eHEDw&zoom=1

