
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 33; VI NIEDZIELA WIELKANOCNA; 13 MAJA 2012 
 

 
Nowe Przykazanie 

Dzisiejszy fragment Janowej Ewangelii stanowi 

szczyt objawienia miłości Boga. Miłość totalna, 

doskonała, istniejąca od zawsze i na zawsze, 

miłość Ojca 

do Syna. 

Miłość, jaką 

Jezus ma dla 

każdego z nas. 

Jezusowa 

miłość to nie 

tylko słowa, 

idea, 

abstrakcja, ale 

osoba. 

Odpowiedź na 

tę miłość wyraża się w zachowywaniu Jego 

przykazań. Przykazania pobudzają nas do 

naśladowania Jezusa, sprawiają, że 

postępujemy tak, jak On postępował. Są one sprawdzianem naszej wiary. Kto 

tylko mówi, że wierzy, a nie stara się przebaczać, żyć w czystości 

przedmałżeńskiej, szanować rodziców itp., ten nie może być przyjacielem 

Jezusa. Samo słowo „przyjaciel” w tradycji Janowej oznacza człowieka mądrego 

i jest odniesione do każdego wierzącego – nie jest przywilejem nielicznej 

garstki wybranych. Tradycja mówiąca o byciu „przyjacielem”, a nie 

 

Kalendarz liturgiczny: 

14 V św. Macieja 

16 V św. Andrzeja Boboli 

18 V św. Jana I 

Cytat tygodnia: 
 

„Tym, którzy kochają, 
obiecane jest wieczne 
szczęście. Wszystko to, 
w czym nie ma miłości, 
jest niedostateczne.” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 13 maja 2012 
800  + Andrzej, Anna, Halina 
930  + Leokadia Usnarska w 12 r. śm. 
930  + Halina i Jan Gryta 10 r. śm. 
1100  + 20 r. śm. Helena Orzechowska i zm. z rodziny: Teodor, Tadeusz, Halina 
1230  + Adam Prus 25 r. śm. I Jan Prus 
1800  + w 5 r. śm. Marian Bednarczyk 
 

Poniedziałek, 14 maja 2012 
700  
1800 o bł. Boże dla Julii w 9 r. urodzin 
 

Wtorek, 15 maja 2012 
700   
1800 dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Marianny i 
Andrzeja w 2 r. ślubu  
 

Środa, 16 maja 2012 
700  

1800  + w 16 r. śm. Witold Hodyl  
 

Czwartek, 17 maja 2012 
700  
1800 + Bronisława (k), Helena, Stanisława (k), Zygmunt i zm. z rodz. Mierzejew-
skich, Załęskich, Kobylińskich  
 

Piątek, 18 maja 2012 
700   
1800 o zdrowie i potrzebne łaski dla Sławomira w dniu imienin 
 

Sobota, 19 maja 2012 
700  
1800 + Katarzyna, Władysław Stasiak i rodz. z obojga stron 
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„niewolnikiem” może oznaczać dla janowych czytelników, że Jezus czyni ludzi 

wolnymi. Inny aspekt nazwania człowieka „przyjacielem” Jezusa zawiera się w 

możliwości zwracania się do Boga ze śmiałością. Kolejną ważną wskazówką, 

zawartą w dzisiejszej Ewangelii, jest świadomość, że Jezus pierwszy nas wybrał, 

abyśmy stawali się Jego przyjaciółmi. Źródeł tego wyboru należy dopatrywać 

się w jego bezinteresownej miłości do nas. Każdy, kto będzie starał się żyć 

przykazaniem miłości Boga i bliźniego, prędzej czy później wyda owoc 

objawienia ogromnej miłości Boga do każdego człowieka. Taka jest 

fundamentalna misja człowieka wierzącego: objawić w codzienności Boga, 

który jest miłością.  

Święci znani… i nie znani 

Św. Maciej 

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z 
pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apo-

stołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdra-

dzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi udzielono 
święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie 

rąk. Piotr był przekonany, że Nowy Testament w myśli 
Chrystusa miał się opierać na Jego 12 Apostołach. Sko-

ro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją 

uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Aposto-
łowie. Nie wiedzieli, że Chrystus sam uzupełni ich liczbę św. Pawłem. Rozstrzyganie 

spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. 
Nie decydowała jednak tu przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara 

w interwencję nadprzyrodzoną Ducha Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa 
Księcia Apostołów: "Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jedne-

go, którego wybrałeś". Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. 

Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był 
pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a 

także uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (greckie 
Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na pochodzenie żydow-

skie Apostoła. O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, cho-

ciaż o tym w starożytności chrześcijańskiej wiele krążyło legend. Według nich miał 
on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a 

więc w rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, 
ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca.  

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 

 
Na ścieżce w buszu misjonarz na widok zbliżającego się lwa zaczyna 

odmawiać modlitwę:  

"Natchnij Panie to stworzenie jakimiś chrześcijańskimi uczuciami".  

Za chwilę słychać jak zwierz mruczy:  

"Pobłogosław Panie Boże ten posiłek..." 
 

 

 Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Wielkanocna 
 

1. Nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie o 17.30. 
2. W piątek o 16.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Świętej. 
3. Obowiązkowe spotkanie rodziców i młodzieży przygotowu-

jącej się do sakramentu bierzmowania w piątek o 18.45. 
4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwo-

cie 1564 zł. 
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