
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 31; IV NIEDZIELA WIELKANOCNA; 29 KWIETNIA 2012 
 

 
Pasterz 

Liturgia Słowa czwartej niedzieli wielkanocnej 

mówi nam, że życie wieczne jest dostępne dla 

człowieka tylko w łączności z Chrystusem: „I nie 

ma w żadnym 

innym 

zbawienia, gdyż 

nie dano 

ludziom pod 

niebiem 

żadnego innego 

imienia, w 

którym 

moglibyśmy być 

zbawieni” (Dz 

4,12). W 

Ewangelii zaś 

Jezus porównuje siebie do pasterza a tych, 

którzy za Nim podążają – do owiec. Nie ma 

żadnego innego Pasterza, który tak mocno 

trzymałby swoje owce i nie pozwoliłby im się 

zagubić czy zatracić. Nie zadawala się 

zabezpieczaniem życia owcom (prowadząc je na 

pastwiska) ani nawet zabezpieczaniem ich przeżycia (oddając swoje życie za 

owce), ale On przekazuje im swoje życie poprzez wzajemne poznanie – „Ja 

 

Kalendarz liturgiczny: 

30 IV św. Piusa V 

1 V św. Józefa, rzemieślnika 

2 V św. Atanazego 

3 V Uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski 

4 V św. Floriana 

5 V św. Stanisława         

Kazimierczyka 

Cytat tygodnia: 

 
„Zmartwychwstały 
Chrystus czyni życie 
ludzkie nieustającym 
świętem.”  
 

Św. Atanazy 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 29 kwietnia 2012 
800  + Irena Strzyżewska i rodzice z obojga stron 
930  + Regina Matysko (greg. 19) 
1100  + w 1 r. ś. Genowefa Gołębiewska, Roman i Ryszard Gołębiewscy i Walenty 
1230  + Irena Ostrouch 8 r. ś. 
1800  w 15 urodziny Kacpra 
Poniedziałek, 30 kwietnia 2012 
700 + Regina Matysko (greg. 20) 
1800 + Jadwiga Wichowska 30 d.p.p. 
Wtorek, 01 maja 2012 
700  + Regina Matysko (greg. 21) 
1800   
Środa, 02 maja 2012 
700  + Regina Matysko (greg. 22) 
1800  o nawrócenie syna Pawła 
Czwartek, 03 maja 2012 
800  + Regina Matysko (greg. 23) 
930  + Antoni Brzeziński, zmarli z rodz. Pazgrad, Andrukajtis 
1100  z okazji 18 rocz. urodzin Joanny o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
1230   
1800  + Ludwika (k), Jan, Celina Sobich 
Piątek, 04 maja 2012 
700  + Regina Matysko (greg. 24) 
1800  
Sobota, 05 maja 2012 
700  + Regina Matysko (greg. 25) 
1800 + Jadwiga Stasiak 
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jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają” (J 10,14). 

„Poznać kogoś” w języku biblijnym oznacza doświadczyć spotkania, mieć z kimś 

szczególną relację, żyć w ciągłej łączności z kimś. Kto doświadczył miłości 

Chrystusa ten sam okazuje miłość, ten prawdziwie jest dzieckiem Bożym, ten 

zna swego Pasterza – Jezusa Chrystusa, ten w Nim pokłada nadzieję, gdyż 

„Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku” (Ps 118,8). 

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Florian 

Według żywotu z VIII w., Florian był dowódcą wojsk 
rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu 

Krems. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dio-
klecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i 

przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec sta-

nowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. 
Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło 

Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się ofi-
cera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do od-

stępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jed-
nak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać 

jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano ka-

mień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się 
to stać 4 maja 304 roku. Ciało żołnierza odnalazła 

Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem 
wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, 

a potem kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego 

St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patro-
nem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawie-

dliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. 
Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świą-

tynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. 

Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, 
powodzi i sztormów. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. 

Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków dzisiaj jeszcze 
obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; 

ponadto hutników, strażaków i kominiarzy. 

 

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 
Pielgrzymkowe miejsce. Mężczyzna po wyjściu z kościoła woła: 

- Teraz to ja mogę chodzić! 

Wśród pątników poruszenie: Czyżby cud? 

- Nie, tylko rower mi ukradli! 

*** 

Ksiądz podczas katechezy: 

- Módlcie się, proszę, o powołania kapłańskie, bo ich brakuje. O powołania bisku-

pie modlić się nie musicie, gdyż jest ich dość. 

 

 Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Wielkanocna 
1. W czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Polski 

– msze święte obowiązkowe jak w każdą niedzielę. 
2. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca – do chorych udajemy się według 

grafiku. Spowiedź od 17.15, msza święta dla dzieci, młodzieży i dorosłych o 
18.00. 

3. Za tydzień I niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca na mszy o 12.30. 
4. Maj jest miesiącem poświęconym w szczególny sposób Matce Bożej. Zapra-

szamy na nabożeństwa majowe codziennie od 1 maja o 17.30. 
5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1789 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Bożena Włodarska z ul. Dębowej 
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