
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 34; WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE; 20 MAJA 2012 
 

 
Wstąpił do nieba 

Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem daje 

najbliższym uczniom ostatni nakaz, którym jest 

głoszenie Ewangelii. To od nich będzie zależało, 

czy inni ludzie 

uwierzą w 

Chrystusa. W 

ich rękach złożył 

On niejako całą 

swoją misję. Od 

ich 

zaangażowania 

będzie zależało, 

czy owoce życia, 

męki i 

zmartwychwsta

-nia Jezusa nie 

zostaną zmarnowane. Jest to niesamowite 

zaufanie, jakim Bóg obdarowuje człowieka, 

czyniąc go swoim bliskim współpracowniekiem 

w dziele zbawienia innych ludzi. Obdarowując 

uczniów tym zaufaniem, a więc także każdego z 

nas, Chrystus nakreśla główne rysy posługi 

głoszenia Dobrej Nowiny. Są one zawarte w 

słowach: „Idźcie na cały świat i głoście 

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 V św. męcz. Krzysztofa  

Magallanesa i Towarzyszy 

22 V św. Rity z Cascii 

24 V NMP Wspomożycielki 

Wiernych 

25 V św. Bedy Czcigodnego, 

św. Marii Magdaleny  de 

Pazzi, św. Grzegorza VII 

26 V św. Filipa Nereusza 

Cytat tygodnia: 
 

„Nasz Pan nie opuścił 
niebios, gdy stamtąd 
przyszedł do nas; nie 
opuścił też i nas, kiedy 
znowu wstąpił do nie-
bios.” 
 

Św. Augustyn 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 20 maja 2012 
800  + Mieczysław Garczyński w 14 r. śm. 
930  + Dariusz Popielarczyk w 5 r. śm. + Czesław Popielarczyk, rodz. z obojga 
stron 
930 + Julian, Zofia, Jolanta, Bronisław, Zenon 
1100  + za rodziców z obojga stron: Zofia, Józef, Zdzisław 
1100 + Irena, Eryka, Czesław Łukaszewicz 
1230  + Stanisław Pawelec w 1 r. śm. i z racji imienin 
1800  

 

Poniedziałek, 21 maja 2012 
700   
1800  
 

Wtorek, 22 maja 2012 
700  + Alojzy Patra 
1800  
 

Środa, 23 maja 2012 
700  

1800   
 

Czwartek, 24 maja 2012 
700  
1800  
 

Piątek, 25 maja 2012 
700   
1800 + Albina (k), Franciszek, Izabela i dusze w czyśćcu cierpiące  

Sobota, 26 maja 2012 
700  
1800 + zm. rodziców z obojga stron: Jan i Stefania, Ignacy i Marianna 
 

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


Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15).Głoście Ewangelię – treścią 

naszego przepowiadania ma być Dobra Nowina. Nowina o Bożej miłości, która 

doprowadziła Boga do oddania życia za każdego człowieka. To głoszenie 

powinno mieć jednak szczególny wymiar – ma być dostępne dla każdego 

stworzenia. Także dla ludzi, z którymi nigdy nie zamienimy słowa. A to oznacza, 

że każdy, kto nas zobaczy, ma z naszego zachowania odczytywac Ewangelię. 

Mamy stać się widzialnym komentarzem do Ewangelii. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Rita z Cascia 

Święta Rita urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubo-

gich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) 
jako jedyne dziecko. Według podania miała być dziec-

kiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na 

Chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Na życzenie rodzi-
ców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo 

nieudany. Porywczy, brutalny mąż był powodem wielu 
jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską cierpli-

wością. Mąż Rity zginął zabity w porachunkach wen-

dety. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała 
kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, prosiła Boga, aby 

raczej zabrał ich ze świata niż mieliby stać się zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. 
Obaj młodzieńcy zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa 

wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascia. Ponieważ była 
analfabetką, została przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do 

codziennej posługi w klasztorze. Z całą radością z miłości dla Oblubieńca spełniała 

najniższe posługi w klasztorze. Często w ciągu dnia i nocy całowała z miłością ob-
rączkę zakonną, która symbolizowała jej mistyczne zaślubiny z Jezusem. Miała 

szczególne nabożeństwo do Bożej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, 
zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosi-

ła gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił 

Jego przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle 
w głowie silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna rana, która zadawa-

ła jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż do śmierci. Aby jednak uniknąć sensacji, 
Rita prosiła Chrystusa, by rana była ukryta, ale by pozostały cierpienia. Tak się też 

stało. Rita odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc 

prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji. Zmarła na gruźlicę 
22 maja 1457 r. w Cascii. Tam spoczywa jej ciało nienaruszone do dziś.  

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 religii ksiądz zachęca do pochwalenia się swoimi dobrymi uczyn-

kami. 

- A ja poszczułem psem pana, który się spieszył na pociąg. 

- I to ma być dobry uczynek? 

- Tak, bo dzięki temu zdążył. 

*** 

Dwaj mnisi rozmawiają: 

- Ojciec Kalikst nie żyje? Ale przecież medyk był u niego tylko jeden raz! 

- Widać, bracie, że nie wiesz jak wielkie są postępy medycyny! 

 

 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 

1. Nabożeństwa majowe ku czci NMP codziennie o 17.30. 
2. Za tydzień niedziela Zesłania Ducha Świętego. 
3. 2 czerwca o godz. 11 w sobotę będziemy przeżywać pierwszą komu-

nię dzieci klas drugich a w niedzielę 3 czerwca na mszy o 9.30 roczni-
cę pierwszej komunii św. 

4. Rodzice, którzy zapisali dzieci na kolonie letnie proszeni są o dopłatę; 
szczegóły wyjazdu do Borska na wczasorekolekcje są wywieszone w 
gablocie przed kościołem i na stronie internetowej naszej parafii. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 2282 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Alojzy Patra l. 84 z ul. Morszyńskiej 
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