
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 35; NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO; 27 MAJA 2012 

 

 
Pan i Ożywiciel 
Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego. Codziennie potrzebujemy 

Pięćdziesiątnicy i codziennie ona następuje. 

Duch wieje tak 

jak chce. Je-

dnych uderza 

bardzo mocno, 

powala z nóg, 

by się wreszcie 

obudzili. Innych 

prowadzi łago-

dnie, powoli, 

by się nie przestraszyli. Ale zawsze przychodzi. 

Duch zna drogę każdego z nas i wie, którędy nas 

prowadzić. Tylko z Nim i w Nim można znaleźć 

sokój. Duch Święty działa jednak nie tylko w 

pojedynczych osobach. On napełnia swoją 

obecnością Kościół jako całość, czyni z niego 

żywą wspólnotę. Tak jak Bóg Stwórca „ulepił 

człowieka z prochu ziemi”, tak Jezus, Syn Boży, 

„ulepił” swój Kościół z ludzi, słabych jak proch 

ziemi. Zesłanie Ducha Świętego było 

momentem, w którym Bóg tchnął swego Ducha 

w tę wspólnotę. Dopiero wtedy Kościół zaczął 

 

Kalendarz liturgiczny: 

28 V NMP Matki Kościoła 

29 V św. Urszuli Ledóchow-

skiej 

30 V św. Jana Sarkandra; 

św. Zdzisławy 

31 V Nawiedzenie NMP 

1 VI św. Justyna 

2 VI św. męcz. Marcelina i 

Piotra 

Cytat tygodnia: 
 

„Duch Święty sprawia, 
że poznajemy wszystko, 
od wewnątrz nas inspi-
rując, prowadząc i pod-
nosząc do tego, co du-
chowe.” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 27 maja 2012 
800  + Włodzimierz Byliński 
930  + ks. Jan Nowak w 4 r. śm. i rodz. Helena i Stanisław 
930 dziękczynna w 1 rocz. urodzin Krzysia z prośbą o bł. Boże 
1100  + Franciszek Wołpiuk 6 r. śm. 
1100 + Aleksander i Weronika Sipko 
1230 + zm. z rodz. Perwejnis 
1230 + Stefan Dydel (greg. 7) 
1800  + Bożena Włodarska w 30 d.p.p. 
1800 o światło Ducha Św. i bł. Boże dla Katarzyny i jej rodziny 
Poniedziałek, 28 maja 2012 
700  + Jan Szczepański 
1800 + Stefan Dydel (greg. 8) 
Wtorek, 29 maja 2012 
700  + Tadeusz Turkiewicz 
1800 + Stefan Dydel (greg. 9) 
Środa, 30 maja 2012 
700 + Stefan Dydel (greg. 10) 

1800  + Tadeusz Brzozowski w 10 r. śm. zm. z rodz. Brzozowskich, Budzińskich, Kaszka-
rotów, Niegórskich i zm. Ochotników Cierpienia oraz + Irena Brzozowska w 25 r. śm. 
Czwartek, 31 maja 2012 
700 + Stefan Dydel (greg. 11) 
1800  + Alojzy Patra 
Piątek, 01 czerwca 2012 
700  + Jan Szczepański 
1630 + Tadeusz Turkiewicz 
1800 + Stefan Dydel (greg. 12) 
Sobota, 02 czerwca 2012 
700 + Stefan Dydel (greg. 13) 
1800 dziękczynna za 80 lat Tadeusz Chańko o bł. Boże dla niego i dla rodziny 
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nieść obecność Boga innym, w świat. Kościół jest więc owocem dwóch misji: 

posłania na świat Syna Bożego i zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty jest 

„duszą” Kościoła – Ciała Chrystusa. Duch Święty tworzy z ochrzczonych jedność 

mimo różnorodności, buduje więzi. Jest jedną Osobą w wielu osobach. Duch 

Święty jest w Kościele źródłem miłości, prawdy i nieustającej odnowy. Człowiek 

może być święty i Kościół może być święty tylko dzięki Duchowi Świętemu. On 

już od chrztu jest we mnie, a od dnia Pięćdziesiątnicy jest w Kościele. Jednak 

stale musimy wołać: „Przyjdź!”. Aby pamiętać, że bez oddychania Bogiem grozi 

nam uduszenie… samym sobą. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Urszula Ledóchowska 

Julia Maria urodziła się 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło 

Wiednia. W latach 1874-1883 kształciła się w Instytucie Naj-

świętszej Maryi Panny prowadzonym przez Panie Angielskie w 
Sankt Polten. W roku ukończenia nauki przybyła wraz z rodzi-

ną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło 
Bochni. Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru ur-

szulanek w Krakowie i w dniu obłóczyn, 17 kwietnia 1887 r., przyjęła zakonne imię 
Maria Urszula. Pierwszą profesję zakonną złożyła 28 kwietnia 1889 roku. Następnie 

pracowała w krakowskim internacie sióstr. W 1904 roku jako przełożona domu 

kierowała internatem. Dwa lata później założyła pierwszy na ziemiach polskich in-
ternat dla studentek szkół wyższych. Podczas I wojny światowej apostołowała w 

krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce, organizowała pomoc dla 
osieroconych polskich dzieci. Pod koniec wojny Urszula Ledóchowska przeniosła go 

do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 

1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z 
myślą o pracy apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr 

Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła 
papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała je w dniu 

7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli - ówczesny ge-
nerał jezuitów, był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej. 

Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Mat-

ka Urszula wiele podróżowała, wizytowała poszczególne domy, kształtowała w sio-
strach ducha ewangelicznej radosnej służby. "Naszą polityką jest miłość. I dla tej 

polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie" - powtarzała 
często. Umarła 29 maja 1939 r. w Rzymie. 

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 
Młody mnich, który przybył do Celle, napisał do domu taki list: 

„Znalazłem miejsce idealne dla kogoś, kto tak jak ja, kocha samot-

ność. Mnisi przybywają tutaj tysiącami”.  

 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 

1. Jutro II dzień świąt Zesłania Ducha Świętego – święto NMP Matki Kościoła. 
Uroczysta msza św. o 1800. 

2. W czwartek święto Nawiedzenia NMP. 
3. Za tydzień uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
4. Od piątku po mszy świętej wieczornej nabożeństwa czerwcowe do Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa. 
5. W środę o 1900 próba rocznicy I Komunii Św. a w czwartek o 1600 próba ge-

neralna przed I Komunią Świętą. Spowiedź dla rodziców, chrzestnych, dzieci 
komunijnych i rocznicowych w piątek o 1900. 

6. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Spowiedź dla dzieci i młodzieży od 1600, 
msza św. o 1630; dla dorosłych od 1730, msza św. o 1800. 

7. Za tydzień zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. 
8. Spotkanie dla rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie 10 czerwca. 
9. Trasa procesji na Boże Ciało – Rawska, Przyjaźni, Firleja, Pabianicka, Raw-

ska. 
10. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1391 zł. 
11. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Tadeusz Turkiewicz z ul. Dębowej 
+ Henryk Michalski z ul. Grottgera 
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