
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 38; XI NIEDZIELA ZWYKŁA; 17 CZERWCA 2012 
 

 
Ziarnko gorczycy 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus 

poprzez przypowieści opisuje królestwo Boże. 

Chrystus porównuje je do ziarnka gorczycy. 

Perykopa ta 

ukazuje nam, że 

jak nasienie, 

wrzucone w 

odpowiednią 

ziemię, mocą 

własnej energii 

rośnie i wydaje owoc, tak królestwo Boże, 

założone na ziemi, mocą nadprzyrodzonych 

energii rozwijać się będzie powoli, lecz stale, aż 

do pełnej dojrzałości. Przeświadczeniem 

żydowskich rolników było, że zasiane ziarno 

wzrasta nie tyle dzięki potencjałowi, który w 

nim drzemie, ale dzięki Bożej Opatrzności. 

Ważne, by je zasiać. W czasach Jezusa silne było 

przekonanie, że pewnego dnia Bóg zaprowadzi 

swój panowanie nie tylko w Izraelu, ale na całej 

ziemi. Taką nową rzeczywistość określano mianem królestwa Bożego. 

Wyobrażeniom tym odpowiadała wizja Mesjsza, który miał odbudować Naród 

Wybrany – przede wszystkim w sensie religijnym, społecznym, ale także 

politycznym, czyli miał wypędzić rzymskiego okupanta. Tymczasem Jezu mówi 

 

Kalendarz liturgiczny: 

19 VI św. Romualda 

21 VI św. Alojzego Gonzagi 

22 VI św. Paulina z Noli;  

św. męcz. Jana Fishera           

i Tomasza More’a 

Cytat tygodnia: 
 

„Teraz trzeba nam 
wszelkie pragnienia 
kierować ku niebu, by 
móc wychwalać Boga w 
krainie żyjących” 
 

Św. Alojzy Gonzaga  

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 17 czerwca 2012 
800  + Stefan Dydel (greg. 28) 
930  + w 3 r. śm. Renata Traczyńska i zm. z rodz. Czaja 
930 + w 9 r. śm. Kondut Dzięgielewski, Bronisław i zm. z rodziny Komuda 
1100 + Tadeusz Manelski w 15 r. śm. 
1100 + Tadeusz Jarosz w 13 r. śm. 
1230  w 1 r. ślubu Moniki i Andrzeja oraz o bł. Boże dla ich synka Oliwiera 
1800  ++ rodziców Apolonia, Antoni, Stefania, Wacław, Henryka (k) i Krzysztof 
 

Poniedziałek, 18 czerwca 2012 
700  + Elżbieta Kaczkowska 
1800  + Stefan Dydel (greg. 29) 
 

Wtorek, 19 czerwca 2012 
700  + Stefan Dydel (greg. 30) 
1800 + Mirosław Felkiewicz 
 

Środa, 20 czerwca 2012 
700   + Tadeusz Turkiewicz 
1800  o bł. Boże dla ks. Grzegorza Puchalskiego od Margaretek 
 

Czwartek, 21 czerwca 2012 
700 + Patryk Balana 
1800  w 31 r. urodzin Marty i Jana Pawła 
 

Piątek, 22 czerwca 2012 
700  + Elżbieta Kaczkowska 
1800 o uzdrowienie dla Aliny, łaskę zdrowia i wszystkie potrzebne łaski 
 

Sobota, 23 czerwca 2012 
700  + Jan Szczepański 
1800 + Julian Waliński 
1800 o bł. Boże dla Cecylii Stażyńskiej w 80 r. urodzin 
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o niepozornym działaniu, czymś, co dzieje się jakby w ukryciu i powoli: 

najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie i plon. Podobny 

mechanizm rozwoju dotyczy życia duchowego. I w taki to sposób moja relacj z 

Bogiem, „moje” królestwo Boże rozwija się prawie niezauważalnie, a swoją 

pełnię osiągnie w chwale wiecznej. 

 

Święci znani… i nie znani 

św. Alojzy Gonzaga 

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako 

najstarszy syn z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda 
di Castiglione. Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje 

"nawrócenie", jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt 
tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Zde-

cydował się Święty na wstąpienie do zakonu jezuitów. 

Kiedy ojcu wyjawił swoje postanowienie, ten wpadł w 
gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. 25 listopada 

1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. W 
latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. 

Alojzy prosił przełożonych, by mu zezwolili posługiwać 

zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochot-
nika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki 

Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwie-
niami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako 

kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w 
wieku zaledwie 23 lat. Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 

papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja jednak odbyła się dopiero 

w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII wraz z kanonizacją św. Stanisława 
Kostki. Tenże papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży zwłaszcza 

studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży 
katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele Św. Ignacego w Rzymie. Szczegól-

nym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się 

św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym 
nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził 

nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do uroczystości św. Alojzego, którą ob-
chodził bardzo uroczyście. Drugie z kolei swoje Oratorium w Turynie nazwał wła-

śnie jego imieniem. 

 

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 
Mąż ogląda mecz w telewizji, a jego żona stoi na parapecie i myje 

okna w pokoju. 

- Kochanie - mówi nagle żona - gdybym nie daj Boże wypadła przez 

okno, to w przerwie meczu zadzwoń po pogotowie. 

*** 

- Co tam ksiądz mówił na kazaniu? - pyta ojciec syna po powrocie z kościoła.  

- Mówił, że rodzice nie powinni pytać o to swoich dzieci - tylko sami mają cho-

dzić na msze święte. 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – XI Niedziela Zwykła 
 

1. Nabożeństwa czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa codziennie po Mszy Świętej wieczornej. 

2. Dziś grupa chorych, starszych i niepełnosprawnych w liczbie 116 
osób udaje się na dziesięciodniowe wczasorekolekcje do Borska. 

3. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku czci 

bł. Doroty z Mątów. Uroczysta Msza Święta odpustowa na Mszy o 
godzinie 1230, której będzie przewodniczyć o. Mariusz Małkiński ku-
stosz kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

5. Trwają prace przy modernizacji ogrodu i układaniu kostki starobru-
kowej. 

6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 2840 zł. 
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