
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 40; XXII NIEDZIELA ZWYKŁA; 2 WRZEŚNIA 2012 
 

 
Prawdziwe obmycie 

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy wydawanie 

Biuletynu Parafialnego. Liturgia słowa pierwszej 

niedzieli września zwraca uwagę na dwie rzeczy, 

które czasem 

są ze sobą 

mylone: Prawo 

Boże i ludzka 

tradycja. Pier-

wsze czytanie 

z Księgi Pow-

tórzonego Prawa przywodzi słowa Mojżesza, 

które wypowiedział przed nadaniem Dekalogu: 

„Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i 

nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy 

waszego Pana Boga, które na was nakładam” 

(Pwt 4,2).  Ewangelia zaś przytacza sytuację, w 

której faryzeusze są zgorszeni tym, że uczniowie 

Jezusa nie obmywają rąk przed jedzeniem, co 

stanowiło żydowską tradycję. Jezus stanowczo 

im odpowiada: „Uchyliliście przykazanie Boże, a 

trzymacie się ludzkiej tradycji” (Mk 7,8). 

Chrystus widzi ich obłudę, która przejawia się w 

ścisłym zachowywaniu obyczajów a pomijaniu 

przestrzegania Prawa Bożego. Dziś też wielu jest 

 

Kalendarz liturgiczny: 

3 IX św. Grzegorza        

Wielkiego 

4 IX bł. dziew. i męcz. Marii 

Stelli i Towarzyszek 

7 IX św. Melchiora          

Grodzieckiego 

8 IX Narodzenie NMP 

Cytat tygodnia: 
 

„Niemało jest tych, któ-
rym zły duch wydziera   
z serca chęć nauki,     
aby i świeckich rzeczy 
nie wiedzieli i do wznio-
słości duchowych nie 
dorośli.” 
 

Św. Grzegorz Wielki 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 02 września 2012 
8

00  
+ Feliks Łukaszewicz 

8
00  

+ Marianna i Stanisław 
9

30 
 + Ireneusz Pietrzak (greg. 7) 

9
30

 ++ Bronisław, Maria, Zygmunt, Wacław, Anna, Lewczuk Stanisław i Stefania, Bronisław i 
Aleksander 
11

00
 o bł. Boże w 16 r. ślubu dla Anny i Dawida 

11
00

 o bł. Boże w 22 r. ślubu dla Doroty i Dariusza 
12

30
 + Patryk Balana 

12
30

 + Ż. R. 
18

00  
o łaskę uzdrowienia dla Jakuba 

Poniedziałek, 03 września 2012 
7

00 
 + Ireneusz Pietrzak (greg. 8) 

7
00

 + Małgorzata Włodarczyk 
18

00  
w intencji ks. Grzegorza od Różańca 

18
00

 w intencji ks. Grzegorza od Margaretek 
Wtorek, 04 września 2012 
7

00  
+ Mateusz Szydłowski 

18
00

 + Ireneusz Pietrzak (greg. 9) 
Środa, 05 września 2012 
7

00  
+ Zygmunt Bielasty 

18
00

  + Ireneusz Pietrzak (greg. 10) 
18

00
 o nawrócenie syna Pawła 

Czwartek, 06 września 2012 
7

00
 + Ireneusz Pietrzak (greg. 11) 

18
00

  + Jerzy Jakubowski 
Piątek, 07 września 2012 
7

00  
+ Małgorzata Włodarczyk 

16
30

 + Iwona Walczak 
18

00
 + Ireneusz Pietrzak (greg. 12) 

Sobota, 08 września 2012 
7

00 
 + Ireneusz Pietrzak (greg. 13) 

18
00

 dziękczynna w 89 r. ur. Marii Jasińskiej o bł. Boże i opiekę Matki Boskiej  
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takich ludzi. Często się zdarza, że na ślub przyjeżdżają goście, którzy bardzo 

troszczą się o to, by sypnąć ryżem czy wypić za zdrowie pary młodej a nawet 

nie przyjmą Komunii Świętej w intencji nowożeńców. Dla takich ludzi 

ważniejszy jest zewnętrzny kwiat niż Bóg w sercu. To są ci, którzy współcześnie 

zabiegają o zewnętrzne obmycie a nie dbają o obmycie swego wnętrza – 

prawdziwe obmycie. Nie tradycja ale kontakt z Chrystusem nas oczyszcza, czyni 

wolnymi, nawraca, przynosi pociechę i radość. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Grzegorz Wielki 

Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie 

patrycjuszów. Piastował różne urzędy cywilne, aż 
doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) 

Rzymu, który był wówczas pod władzą cesarstwa 

wschodniego (od roku 552). Po czterech latach 
wstąpił do benedyktynów. W roku 577 papież 

Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościo-
ła rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz II 

uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przed-

stawicielem na dworze cesarza wschodnio-
rzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mni-

cha wraz z kilkoma towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-586). 
Ceniąc wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z 

powrotem do Rzymu, by mu pomagał bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i słu-
żył radą. 7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzym-

ski jednogłośnie, przez aklamację, wybrał Grzegorza. Ten w swojej pokorze wyma-

wiał się. Jednak 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. 
Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku 590 nawiedziła Rzym 

jedna z najcięższych w historii tegoż miasta zaraza. Grzegorz zarządził procesję 
pokutną dla odwrócenia klęski. Podczas procesji nad mauzoleum Hadriana Grzegorz 

zobaczył anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano 

jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad tym mauzo-
leum Hadriana, zwanym Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anio-

ła ze wzniesionym mieczem. Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku 
swoich rządów nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem 

jego pontyfikatu: servus servorum Dei - "sługa sług Bożych". Codziennie głosił sło-

wo Boże. Usunął z kurii papieskiej niegodnych urzędników. Od pontyfikatu Grzego-
rza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych - zwanych "gregoriań-

skimi". Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien 

mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach było to uważane za 
wielkie przestępstwo w zakonie. Grzegorz nakazał dla nauki innych pogrzebać ciało 

owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski 
o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została od-

prawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podzięko-

wać mu, oświadczając, że te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd 
panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan Bóg w swoim miło-

sierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba. Przy 
bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także pisał. Zosta-

wił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dia-
logi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie i Listy. Tych ostatnich zachowa-

ło się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności 

chrześcijańskiej. Grzegorz zmarł 12 marca 604 r.  

 

HUMOR 

 
Jasiu mówi do matki: 

- Mamo, ja nie chcę iść do szkoły! 

- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść! 

- Ale mamo, ja nie lubię szkoły! 

- Jasiu! Idź do szkoły, zobaczysz będzie bardzo miło. 

- Ale mamo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię! 

- Jasiu! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam dyrektorem! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXII Niedziela Zwykła 
 

1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, do chorych 
udamy się według stałego grafiku. Spowiedź dla dzieci od 1600 msza 
św. o 1630, dla dorosłych i młodzieży o 1730 msza o 1800. 

2. W sobotę o 1100 msza św. i spotkanie dla chorych i niepełnospraw-
nych, starszych oraz piknik integracyjny. Zapraszamy. 

3. Rozpoczynamy spotkania formacyjne: schola dziecięca w środę o 
1630, młodzieżowa w środę o 1845, ERM w niedzielę o 930, służba li-
turgiczna w sobotę o 1000. 

4. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Taca inwestycyjna. 
5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1340 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Monika Jóźwiak z ul. Grottgera 
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