
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 36; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY; 3 CZERWCA 2012 

 

 
Trójjedyny 

Nie może być autentycznego chrześcijaństwa 

tam, gdzie kwestionowana jest Tajemnica Trójcy 

Przenajświętszej. 

Wobec niej nie 

można stanąć 

inaczej, jak tylko z 

wiarą. Na drogi 

wiary weszliśmy 

przez chrzest i na 

tych drogach 

trwamy, o ile 

przyjmujemy łaskę 

wiary i o ile 

chcemy korzyć 

rozum wobec 

tajemnicy. Wiara 

jest współdziałaniem łaski, rozumu i woli. 

Objawienie Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej 

przyniósł nam Człowiek, który jest Bogiem – 

Jezus z Nazaretu. Tylko On podczas ziemskiego 

życia doświadczał najpełniej i najgłębiej więzów z Ojcem i Duchem Świętym. Z 

tego doświadczenia wyrastało całe życie i posługiwanie Jezusa. Kościół 

pojmuje, że nie może wierzyć w Boga inaczej, jak tylko wierząc w tajemnicę 

Jednego Boga w trzech Osobach. Osoby nie dzielą między sobą jednego 

 

Kalendarz liturgiczny: 

5 VI św. Bonifacego 

6 VI św. Norberta 

7 VI Uroczystość Najświęt-

szego Ciała i Krwi Chrystusa 

8 VI św. Jadwigi 

9 VI św. Efrema 

Cytat tygodnia: 
 

„Wiara chrześcijańska 
polega przede wszyst-
kim na wyznaniu Świę-
tej Trójcy.” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 

 
 

Intencje mszalne: 
Niedziela, 03 czerwca 2012 
800  + w 27r.ś. Wojciecha  
930  w intencji córek Anny o szczęśliwe rozwiązanie i Alicji o zdanie egzaminów,  
zdrowie i potrzebne łaski 
1100  + Stefan Dydel ( greg. 14) 
1230 Ż.R. 
1800  o zdrowie i potrzebne łaski dla Jakuba 
Poniedziałek, 04 czerwca 2012 
700  + Henryk Michalski  
1800 + Stefan Dydel ( greg. 14) 

Wtorek, 05 czerwca 2012 
700  + Stefan Dydel ( greg. 14) 
1800 + Izabela  w 4r.ś. i dusze w czyśćcu cierpiące   
Środa, 06 czerwca 2012 
700 + Alojzy Patra  
1800  + Stefan Dydel ( greg. 14) 
1800 o nawrócenie syna Pawła  
Czwartek, 07 czerwca 2012 
800 + Stefan Dydel ( greg. 14) 
930++ Alina i Jan Sokołowscy i rodziców z obojga stron  
930 ++ Józefę (k) i Jan Kaczyńscy  
1800  + Jan Szczepański  
Piątek, 08 czerwca 2012 
700  + Stefan Dydel ( greg. 14) 
1800 Jadwiga Stasiak  
Sobota, 09 czerwca 2012 
700 + Stefan Dydel ( greg. 14) 
1800 w int. Ks. Grzegorza z racji rocznicy św. kapłańskich  
 

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


Bóstwa, lecz każda Osoba jest całym Bogiem. Wiara w Jednego, Trójosobowego 

Boga jest dla chrześcijan nie tylko prawdą podaną do wierzenia. Trójca 

Przenajświętsza, jako pełna i doskonała aż do wymiaru tajemnicy wspólnota, 

stanowi wezwanie skierowane do człowieka, aby zawsze widział siebie w 

kontekście wspólnoty ludzkiej. W niej zaś nie można tylko tkwić. 

Współistnienie gdzieś staje się współdziałaniem, z którego rodzi się lojalność, 

życzliwość, miłość. Ta zaś nieraz daje początek najwierniejszej jedności, 

zyskującej znamiona tajemnicy.  

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Efrem 

Efrem urodził się około 306 r. w Nisibis (Mezopotamia). 
Swoje lata młodzieńcze spędził pod opieką biskupa Jaku-

ba. U boku biskupów Nissibis: Jakuba i Wologeriusza 
spędził św. Efrem większość lat swojego życia jako dia-

kon. Wyręczał ich w głoszeniu kazań i w administracji. 

Należał do najzagorzalszych przeciwników herezji ariań-
skiej. Uczestniczył zapewne ze swoim biskupem na wielu 

synodach. Gdy w roku 367 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Tu 
założył znaną szkołę i rozwinął pełną działalność kaznodziejską i pisarską. Prowadził 

także miejscowy chór katedralny. W trosce o zbawienie własnej duszy raz po raz 

udawał się na pustkowie, gdzie oddawał się modlitwie i uczynkom pokutnym. Dla 
zapoznania się ze sytuacją Kościoła, odwiedził pobliską Kapadocję i jej metropolitę, 

św. Bazylego Wielkiego. Następnie udał się do Egiptu, gdzie w Aleksandrii spotkał 
się ze św. Atanazym. W roku 372 powrócił do Edessy, gdzie 9 czerwca 373 r. oddał 

duszę Bogu. Cieszył się tak wielką czcią, że zaraz po śmierci jego grób stał się miej-
scem licznych pielgrzymek. Papież Benedykt XV ogłosił go doktorem Kościoła. Zo-

stała po nim bardzo bogata spuścizna literacka. Składają się na nią dzieła egzege-

tyczne i apologetyczne, homilie, a przede wszystkim hymny - słynne Pieśni Nissybij-
skie. Jego hymny liturgiczne przetłumaczono na języki: grecki, ormiański, łaciński i 

wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo obszerna; mowa w nich o dziewic-
twie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze Mszy świętej, o real-

nej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Wskazuje to na rozległą kulturę teolo-

giczną Efrema. W wielu tekstach Efrem wyraża swe przywiązanie i cześć do Matki 
Bożej. Efrema nazywa się często "harfą Ducha Świętego". Jest patronem Asturii. 

 

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 

 
Podczas podróży do Smyrny pewien zakonnik zgubił drogę. Nagle na 

absolutnym pustkowiu pojawił się wędrowiec zaś zakonnik bardzo 

się z tego ucieszył.  

- Przepraszam, bracie – zapytał – potrafisz mi wskazać drogę do Smyrny? 

- Ależ wszystkie osły ją znają! – odpowiedział ten niegrzecznie.  

- Właśnie dlatego cię o to pytałem… 

 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

1. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy wieczornej. 
2. Uroczystość Bożego Ciała w czwartek msze święte o 8.00, 9.30 na 

placu przed kościołem, po której procesja do czterech ołtarzy i po za-
kończeniu procesji o 18.00. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1185zł. 
4. Za tydzień druga niedziela miesiąca taca inwestycyjna na zakup kost-

ki staro-brukowej. 
5. Dziś zbiórka do puszek na świątynie Opaczności Bożej w Warszawie 
6. Za tydzień w niedziele spotkanie Akcji Katolickiej    
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Elżbieta Kaczkowska l. 54 z ul. Brylantowa, Gronowo Górne  
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