
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 32; V NIEDZIELA WIELKANOCNA; 6 MAJA 2012 
 

 
Krzew winny 

W Jerozolimie uczniowie nie wierzyli w na- 

wrócenie Szawła, gdyż pamiętali jego 

prześladowcze czyny. Patrząc na innych, 

oceniamy ich 

często 

powierzchow

nie. 

Zapominamy 

o tym, że Bóg 

ich kocha. 

Gdybyśmy 

wiedzieli, jak 

bardzo, 

mielibyśmy 

odwagę do 

umiłowania 

ich.  Latorośl, która przynosi owoc, jest 

oczyszczana, przycinana i podwiązywana do palika. Człowiek, który zaczyna 

owocować duchowo, jest przycinany w tym, co jest w nim nieopanowane, 

błędne, grzeszne. W końcu jest przywiązywany do swojego krzyża, tak jakby 

ogrodnik zwrócił osieroconej gałęzi oderwany owoc i z powrotem go cudownie 

wszczepił. Latorośl, która nie rodzi owoców, jest odcinana, wyrzucona i 

spalona. Człowiek, który nie daje owoców nawrócenia, odpada od Boga i 

pochłania go najpierw ogień złości i żądzy, później zaś ogień otchłani. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

8 V św. Stanisława 

12 V św. męcz. Nereusza, 

Achillesa i Pankracego 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie ma człowieka, któ-
ry by nie kochał, lecz 
wolno spytać, co on 
kocha?” 
 

Św. Augustyn 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 06 maja 2012 
800  + Wanda Strąg w 4 r. ś. jej rodziców Maria i Władysław 
930  + Andrzej Sanigórski w 4 r. ś. i zm. z rodziny 
930 o bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Macieja i Bartosza  
1100  + Irena Zamłyńska  
1100 + Stanisław Kalkowski w 25 r. ś. zm. z rodz. Kalkowskich, Bworowskich, 
Pawlak, Kruk 
1230  Żywy Różaniec 
1800  + Regina Matysko (greg. 26) 
Poniedziałek, 07 maja 2012 
700 + Regina Matysko (greg.27) 
1800 + Piotr Kulik 40 r. ś. 
Wtorek, 08 maja 2012 
700  + Bożena Włodarska 
1800  + Regina Matysko (greg.28) 
Środa, 09 maja 2012 
700  

1800  + Regina Matysko (greg. 29) 
Czwartek, 10 maja 2012 
700  
1800 + Kazimierz Ocicki w 30 r. ś. Adam i Dorian 
1800  + Regina Matysko (greg.30) 
Piątek, 11 maja 2012 
700  + Bożena Włodarska 
1800 + Halina Kościelska 30 d.p.p. 
Sobota, 12 maja 2012 
700  
1800 ++ Wiesława 8 r. ś. Franciszek 7 r. ś. Mroczek i Wiesław Stefanowicz 
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Decydujące znaczenie ma owocowanie. Czy twoje życie przynosi owoc, czy też 

żyjesz bezowocnie? Czym jednak jest ten owoc? Tak jak kwiat, który zwiastując 

owoc, kieruje się ku słońcu, tak ludzkie serce, gdy zaczyna szukać w Bogu 

światła, zwiastuje przyszły owoc. Św. Paweł mówi: „Owocem bowiem 

światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest 

miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności” (Ef 5,9–

11).  

Święci znani… i nie znani 

Św. Stanisław 

Według tradycji uznaje się, że Stanisław urodził się 26 

lipca 1030 w Szczepanowie, jako syn Wielisława i Bogny. 
Odebrał staranne wykształcenie, najpierw w gnieźnień-

skiej szkole katedralnej, a w późniejszym czasie we 

Francji lub w Belgii w Liege. Zasłynął jako kaznodzieja i 
misjonarz Małopolski, pracował także w kancelarii panu-

jącego ówcześnie biskupa krakowskiego Lamberta, który 
wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci Lamberta 

obrany został ordynariuszem diecezji, a w 1072 za zgodą 

księcia Bolesława Szczodrego został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Okres 
posługi biskupiej Stanisława zaliczany jest do najświetniejszych za panowania Pia-

stów. Biskup Stanisław sprowadził do Polski legatów rzymskich, zorganizował od 
nowa metropolię gnieźnieńską, podjął działania mające na celu koronację Bolesła-

wa Szczodrego w 1075 roku. Dzięki wskrzeszeniu metropolii gnieźnieńskiej, ustały 
pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. W 

wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym biskup został skazany na obcięcie człon-

ków za zdradę, której się dopuścił. Nie są znane dokładne przyczyny sporu, jaki 
powstał pomiędzy nim a królem. Według tradycji, bezpośrednim powodem konfliktu 

pomiędzy biskupem a królem było to, że Stanisław bezskutecznie upominał Bole-
sława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodo-

wanie zgorszenia. Następnie nie stawił się po wezwaniu przed sąd królewski, gdyż 

nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne. Został wówczas przez króla bezprawnie 
skazany na śmierć. Starania mające na celu rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego 

rozpoczęto pod wpływem analogicznej historii w Anglii (Tomasz Becket). 8 września 
1253, w bazylice świętego Franciszka w Asyżu, Stanisław został kanonizowany 

przez papieża Innocentego IV. Uroczystość podniesienia relikwii Świętego i ogło-

szenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 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 
- Mamo, czemu na ślubnym zdjęciu jesteś w białym welonie? 

- Biały kolor to znak radości, Małgosiu. 

- A czemu tata jest ubrany na czarno? 

*** 

- Jasiu, jak byłem w twoim wieku, nigdy nie kłamałem. 

- A kiedy dziadziu zaczął? 

 

 

 
Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Wielkanocna 

 
1. We wtorek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczenni-

ka – głównego patrona Polski. 
2. Nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie o 17.30. 
3. W piątek o 16.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Świętej. 
4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwo-

cie 1326 zł. Za tydzień II niedziela miesiąca – taca inwesty-
cyjna na modernizację ogrodu. 
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