
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 4; XXX NIEDZIELA ZWYKŁA; 23 PAŹDZIERNIKA 2011 
 

 
Niedziela misyjna 
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzieo Misyjny, 

który potrwa do 29 października. Kościół z natury 

jest misyjny. Na mocy chrztu św. wszyscy chrześci-

janie są powołani, by dawad świadectwo o swojej 

wierze, by głosid Dobrą Nowinę tam, gdzie prze-

bywają, żyją, 

pracują, według 

powołania, 

które każdy 

realizuje w ży-

ciu. „Misje są 

sprawą całego 

Ludu Bożego, 

*…+ zadaniem 

wszystkich 

wiernych, ażeby 

Boże przepo-

wiadanie zba-

wienia było 

poznane przez 

wszystkich i przez nich przyjęte..." (‘Redemptoris Missio' bł. Jan Paweł II). Każdego 

roku, obchodzona jest w Kościele powszechnym Niedziela Misyjna, dzieo, w któ-

rym jesteśmy zaproszeni do uwrażliwienia naszego serca na potrzeby sięgające 

poza naszą rodzinę, parafię czy miasto. Kościół zaprasza nas, by ogarnąd modlitwą 

tych, którzy w sposób bezpośredni poświęcili swe życie i powołanie dla misji w 

 

Kalendarz liturgiczny: 

23-29 X Tydzień Misyjny 

24 X św. Antoniego Marii 

Clareta; 

28 X Świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza;  

Cytat tygodnia: 
 

„Nie będziemy napraw-
dę Katolikami, dopóki 
nie dostosujemy całego 
naszego życia do dwóch 
Przykazao Miłości.” 
 

bł.  Pier Giorgio Frassati 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 23 października 2011 
800   
930  +Leon Tadeusz Nowak w 33 r.ś; i rodziców Martę i Leona  
1100  + Władysława(k) Tadeusz i Tomasz Mazurek  
1230 w 24 r.ś. Tadeusz Jaworski i rodzina z obojga stron i siostry Urszula i Maria   
1800 + Alicja Miller  
Poniedziałek, 24 października 2011 
700  
1800 w 30 rocz. ślubu Halina i Wojciech Orłowscy  
Wtorek, 25 października 2011 
700  
1800 w 21 r.ś. Franciszek Kasyna i zm. z rodz. Kasyna i Liszewskich  
Środa, 26 października 2011 
700  
1800 + Edmund Rutkowski  
Czwartek, 27 października 2011 
700  
1300  60 lecie ślubu Władysławy i Michała Nowik  
1800  + Lidia Wiśniewska w 30 d.p.p. 
Piątek, 28 października 2011 
700 
1800 z okazji urodzin Dariusza o Błogosławieostwo Boże  
1800  z okazji imienin śp. Tadeusza Kalinka  
Sobota, 29 października 2011 
700  
1800 Władysław Szpara w 30 d.p.p  
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dalekich często krajach Afryki czy Ameryki Południowej, oraz w innych częściach 

świata. „Modlitwa winna towarzyszyd misjonarzom na ich drodze, aby głoszenie 

Słowa odniosło skutek dzięki łasce Bożej", do niej zachęca nas bł. Jan Paweł II w 

encyklice 'Redemptoris Missio'. Misjonarze na swoich drogach napotykają wiele 

problemów. W świecie pełnym nienawiści, przemocy, niesprawiedliwości społecz-

nej i ekonomicznej oni idą i nieustannie głoszą Dobrą Nowinę, docierając z Nią 

wszędzie tam, gdzie są ludzie i pomagają nie tylko zbliżyd się do Boga ale również 

udzielają pomocy humanitarnej i socjalnej, o czym świadczą liczne szpitale i szkoły 

założone przez zgromadzenia misyjne, które zapewniają podstawową pomoc le-

karską oraz wyprowadzają z analfabetyzmu najuboższe warstwy społeczne. Każdy 

chrześcijanin powinien byd głęboko przejęty losem tych ludzi, którzy dzięki pracy 

misjonarzy poznali Chrystusa. Pamiętajmy o nich podczas tego tygodnia misyjnego, 

włączmy się materialnie w pomoc misjom jak również nie zapominajmy, szczegól-

nie w tym okresie, o modlitwie w intencji wszystkich ludzi, którym głoszona jest 

Ewangelia, oraz o misjonarzach – tych, którzy ją głoszą i którzy codziennie muszą 

borykad się z tak wieloma problemami. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Antoni Maria Claret 
Antoni pochodził spod Barcelony, urodził się 23 

grudnia 1807 r. Kiedy miał 11 lat, rozpoczął już 

naukę w szkole średniej, humanistycznej. Od 

dawna Antoni pragnął oddać się na służbę Bożą. 

Wstąpił do wyższego seminarium duchownego 

diecezji Vich (1829), po którego ukończeniu 

otrzymał święcenia kapłańskie (1835). Był pro-

boszczem w Sallent, a potem w Villadram. Za 

zezwoleniem biskupa udał się do Rzymu, by 

ofiarować swoje kapłańskie usługi Kongregacji 

Rozpowszechniania Wiary na misjach wśród 

niewiernych (1838). Ciężka choroba zmusiła go 

jednak do powrotu w rodzinne strony. Udał się 

do swojego biskupa, który mianował go misjonarzem diecezjalnym dla głoszenia 

nauk z okazji odpustów, rekolekcji czy misji. W latach 1840-1848 Antoni przebiegł 

całą Katalonię. W roku 1847 założył w Barcelonie istniejącą do dziś drukarnię i wy-

dawnictwo katolickie. W tym samym roku założył nową rodzinę zakonną Serca Ma-

ryi z Vich. 23 lutego 1848 r. udał się na Wyspy Kanaryjskie z kazaniami i misjami. 

Po powrocie stamtąd założył w roku 1849 Zgromadzenie Misjonarzy Niepokalanego 

Serca Maryi, zwanych popularnie klaretynami. Stolica Święta, słysząc o tych owo-

cach pracy apostolskiej Antoniego, mianowała go w 1847 r. biskupem. Miał wtedy 

40 lat. W dwa lata potem został arcybiskupem Santiago di Cuba. W 1850 r. z rąk 

królowej Hiszpanii otrzymał paliusz metropolity Kuby, jak też odznaczenie Wielkiego 

Krzyża. Kiedy w 1852 r. Kubę nawiedziła epidemia, biskup Antoni codziennie na-

wiedzał szpitale, rozdawał jałmużny i żywność, mobilizował ludzi dobrej woli do 

pomocy. Tak gorliwa praca przeszkadzała miejscowym liberałom i masonerii. Cztery 

razy dokonywano zamachów na jego życie. Spalono mu dom. W roku 1856 został 

raniony przez człowieka, którego konkubinę nawrócił. Rozpoczęto tak gwałtowną 

kampanię przeciwko niemu, że rząd hiszpański zmuszony został ugiąć się i odwołać 

go z Kuby (1857). Antoni wrócił więc do Hiszpanii. Królowa Izabela II dla wynagro-

dzenia mu krzywdy powołała go na osobistego swojego spowiednika. Z królową 

objeżdżał kraj, głosząc kazania i zakładając bractwa: matek katolickich, bibliotek 

popularnych itp. Udał się do Rzymu, gdzie wziął udział w Soborze Watykańskim I. 

Zmarł rażony apopleksją 24 października 1870 r. W roku 1934 Pius XI wyniósł go 

do chwały błogosławionych, a Pius XII w roku 1950 ogłosił świętym.  

 Ogłoszenia parafialne – XXX Niedziela Zwykła 
1. Ostatni tydzieo nabożeostwa różaocowego. Zapraszamy tych, którzy ani ra-

zu nie byli na różaocu. 
2. Na ławkach w kościele znajdują się kartki na wypominki oraz na mszę św. 

gregoriaoską. Wypisane prosimy składad na tacę.  

3. W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w nie-
dzielnej mszy św. Parafia nasza liczy 6046 mieszkaoców należących do na-
szej parafii, za których proboszcz płaci podatek na urząd skarbowy kurię bi-
skupią i seminarium duchowne. Według obliczeo z ostatniej niedzieli we 
mszy św. wzięło udział 954 osób; do komunii św. przystąpiły 334 osoby. 

4. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1289 zł. 
5. W piątek o 18.30 zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+Tomasz Lewalski 
+Andrzej Siulecki 

 


