
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 39; NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA; 24 CZERWCA 2012 

 

 
Odpust parafialny 

W dzisiejszą niedzielę, z racji zbliżającego się 

wspomnienia naszej patronki – błogosławionej 

Doroty z  

Mątów, przeży-

wamy nasz 

odpust para-

fialny.  Odpust 

parafialny w 

kościele kato-

lickim jest to uroczystość patrona danego 

kościoła. W pierwszych wiekach ze względu na 

brak wolności religijnej chrześcijanie nie 

budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. 

Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w 

miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub 

nad ich grobami, a więc tam gdzie istniał kult 

świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono 

się, by w kościele znajdowały się przynajmniej 

relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich 

patronów. Dzień, w którym w liturgii 

wspominano owego patrona, stawał się świętem 

kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z 

rozwojem nauki o odpustach dołączono 

możliwość ich zyskiwania w dzień święta 

 

Kalendarz liturgiczny: 

25 VI bł. Doroty 

26 VI św. Zygmunta Goraz-

dowskiego 

27 VI św. Cyryla Aleksan-

dryjskiego 

28 VI św. Ireneusza 

29 VI Św. Ap. Piotra i Pawła 

30 VI Św. Pierwszych Męcz. 

Św. Kościoła Rzymskiego 

Cytat tygodnia: 
 

„Przygotuj i umocnij 
wolę moją, abym 
ochotnie i gorliwie,        
z radością i męstwem 
spełniała w każdej   
chwili najdroższą wolę 
Twoją.” 
 

Bł. Dorota z Mątów  

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 24 czerwca 2012 
800  + Janina Pronynicka  
800  + Jan Szczepański msza od pracowników  
930 + + Jan Grygielewicz i Grzegorz Cieniewicz   
930  ++ męża Jana i teściów Stanisław i Kamila   
1100 o bł. Boże dla Damiana w 14r. ur.   
1100 o bł. Boże dla Angeliki w 14r.ur. i Cezarego w 8r.ur.  
1230+ Jana Domagała I Janina, zm. z rodzin Bartosewiczów i Domagałów  
1230  + w 33 r.ś. Jan Kraśnieński  
1800  Jan Job zmarli z obu stron  
Poniedziałek, 25 czerwca 2012 
700  + Patryk Balana  
1800  + Tadeusz Turkiewicz w 30d.p.p. 
Wtorek, 26 czerwca 2012 
700  + Elżbieta Kaczkowska  
1800 w 19r.ślubu Doroty i Leszka o bł. Boże i wszystkie potrzebne łaski dla nich i dla 
dzieci  
1800 + Dorian Ocicki w 7r.ś. ++ Kazimierz i Adam 
Środa, 27 czerwca 2012 
700   + Małgorzata Włodarczyk  
1800 + Ireneusz Pietrzak  
1800  + Henryk Michalski w 30d.p.p.  
Czwartek, 28 czerwca 2012 
700 + Patryk Balana 
1800  28r.ślubu Ryszarda i Anny dziękczynna z prośbą o dalsze Boże bł. 
Piątek, 29 czerwca 2012 
700  + Mateusz Szydłowski  
1800 + 25r.ś. Edward Czarnota  
Sobota, 30 czerwca 2012 
700  + Elżbieta Kaczkowska 
1800 w 5 r. ślubu Karoliny i Pawła Łukaszewicz i w 4 ur. Cyryla  
 

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


patronalnego danego kościoła. W dzień ten można więc uzyskać ospust 

zupełny pod zwykłymi warunkami: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie 

Komunii Świętej, brak przywiązania do grzechu oraz modlitwa według intencji 

Ojca Świętego. Serdecznie zachęcamy do przyjęcia tego odpustu, który można 

ofiarować za siebie lub za jedną osobę zmarłą. 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Dorota z Mątów  

Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 r. w Mątowach Wiel-

kich koło Malborka jako siódme z kolei dziecko. Ochrzczona 
została 6 lutego w miejscowym, do dzisiaj istniejącym ko-

ściele i otrzymała imię św. Doroty, patronki tego dnia. Ro-

dzice Doroty, osadnicy holenderscy: Wilhelm i Agata byli 
prawi, pracowici i bardzo religijni. Gorącym pragnieniem 

Doroty było życie zakonne. Nie miała jednak szczęścia 
spełnić tego pragnienia. Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzi-

ce wydali ją za starszego od niej o prawie 20 lat płatnerza 
gdańskiego, Adalberta (Wojciecha). Miał on przy obecnej 

ulicy Długiej własny, dobrze prosperujący warsztat. Mąż 

jako rzemieślnik i kupiec lubił wystawne życie towarzyskie. 
Na dziewięcioro dzieci Doroty przeżyła tylko jedna córka, która wstąpiła do klaszto-

ru mniszek w Chełmnie. Dorota w roku 1389-1390 udała się sama z pielgrzymką do 
Rzymu na rok jubileuszowy, ogłoszony właśnie przez papieża Urbana VI. W tym 

czasie zmarł jej mąż. Teraz wolna mogła oddać się na wyłączną służbę Bożą. Po 

powrocie zamieszkała w Kwidzynie w ciasnej komórce u pobożnej niewiasty, Kata-
rzyny Mulner, by korzystać z kierownictwa duchowego Jana z Kwidzyna. On też 

poparł u biskupa pomezańskiego (kwidzyńskiego) prośbę Doroty o pozwolenie na 
całkowite odcięcie się od świata przez zamurowanie w celi przy tamtejszym kościele 

katedralnym. 2 maja 1393 r. uroczyście wprowadzono ją do celi wymurowanej w 

kościele od strony prezbiterium katedry. Przez zakratowane okienko przynoszono 
jej Komunię świętą i dawano pokarm. W celi tej przebywała 14 miesięcy. Wyczer-

pana niezwykłą pokutą, zmarła 25 czerwca 1394 r. Dorota z Mątowów to jedyna w 
polskiej hagiografii osoba, która wybrała formę życia rekluzy. Bardzo wcześnie za-

częła przeżywać stany mistyki w jej najwyższych formach: widzeń, poufałej rozmo-
wy z Chrystusem, otrzymywanych nadprzyrodzonych nakazów, stanów ekstazy itp. 

Wyróżniała się nabożeństwem do męki Pańskiej oraz nabożeństwem do Eucharystii. 

Spowiadała się codziennie, by mogła przyjmować codziennie Komunię świętą. Bł. 
Dorota jest patronką naszej diecezji jak również kobiet, matek i odlewników. 

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 
Pewien chłopiec, wracając ze świadectwem szkolnym, powiedział  

do mamy: 

- Mamo, od dzisiaj żyjemy według Ewangelii - oznajmił od progu. 

Matka pomyślała, pokiwała głową i nazajutrz skoro świt wkroczyła do pokoju 

młodziana. 

- Synu, mówię ci, wstań! - zagrzmiała mu nad uchem. Na to syn: 

- Niewiasto, nie nadeszła jeszcze godzina moja. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Następny numer Biuletynu Parafialnego 

ukaże się po przerwie wakacyjnej – 02.09.2012 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
 

1. Nabożeństwo Czerwcowe codziennie po Mszy św.  do soboty włącznie. 
2. W piątek uroczystość św. Piotra i Pawła  
3. W lipcu i sierpniu Msze św. w dzień powszedni tylko o godzinie 18.00, a 

w Niedziele Msza św. przesunięta jest z godziny 18 na 19.00.   
4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1312 zł 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Krystyna Zabost l. 65 z ul. Grunwaldzkiej 
+ Mieczysław Walentynowicz l. 64 z ul. Druskiej  
+ Zbigniew Mohr l. 57 z ul. Garnizonowej  
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