
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 44; XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA; 30 WRZEŚNIA 2012 
 

 
Światło oka 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus odwodzi 

apostołów od sporu z osobą wyrzucającą złe 

duchy i kieruje ich uwagę na ich własne ręce, 

oczy i nogi. 

Niech przyjrzą 

się sobie sa-

mym, zanim za-

czną oceniać 

kogokolwiek! 

Trudniej zdys-

cyplinować swoje sumienie niż drugiego 

człowieka, bo każdy wstydzi się prawdy o sobie, 

jakby była kłamstwem. Słowo Boga to rozpalone 

do czerwoności ostrze, które kusi do straszenia 

innych i odpycha, gdy się ma zadać cios własnej 

pożądliwości, chciwości czy pysze, ukrytymi pod 

symbolami oka, ręki czy nogi. Są grzechy, z 

którymi zrośliśmy się jak z własnymi 

kończynami, bez których życie wydaje nam się 

okaleczone. Trzeba jednak zadać cios, jeśli 

chcemy nie tylko siebie uratować. Jezus mówi 

m. in. „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 

grzechu, wyłup je.”(Mk 9,47) Oczywiście nie jest to zachęta do okaleczania 

własnego ciała. Jest to głośne wołanie o jego uleczenie – uzdrowienie od 

 

Kalendarz liturgiczny: 

1 X św. Teresa od Dzieciąt-

ka Jezus 

2 X Świętych Aniołów Stró-

żów 

4 X św. Franciszka z Asyżu 

5 X św. Faustyny Kowalskiej 

6 IX św. Brunona 

Cytat tygodnia: 
 

„Jezus przyjdzie nas 
odnaleźć jakkolwiek 
daleko będziemy 
i przemieni nas w ogniu 
miłości.” 
 

Św. Teresa                         
od Dzieciątka Jezus 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 30 września 2012 
800  ++ 3r.ś. Władysława(k) Szostek, Stanisław 
800 + 5r.ś. Irena Strzyżewska  
930  + w 30d.p.p. Monika Jóźwiak  
930  + 23r.ś. Janina Kesler i zm. z rodz. obojga stron  
1100 + 8r.ś. Krystyna Nowotczyńska  
1100  + +4r.ś. Edward Lietz, Lic Jan, Maria, Denka Jan i Weronika 
1230  + + Stanisława(k) i Józef Sroczyńscy, Zbigniew 
1800  ++ 1r.ś. Regina Włodarska, 29r.ś. Józef Włodarski, oraz dziadków z obojga stron 
Poniedziałek, 01 października 2012 
700 + Małgorzata Włodarczyk 
1800  + Patryk Balana   
Wtorek, 02 października 2012 
700+ Stanisława(k) Bar 
1800 + Czesława(k) Maliszewska  
Środa, 03 października 2012 
700 + Zbigniew Mohr 
1800 + Romuald w 9r.ś 
1800 o nawrócenie syna Pawła  
Czwartek, 04 października 2012 
700 + Stanisław Kuśmierz  
1800  + 5r.ś Bronisława(k) Dzięgielewska, z rodziny Komuda, Ostrowskich, Dzięgielew-
skich 
Piątek, 05 października 2012 
700 + Małgorzata Włodarczyk 
1600 + Helena Wesołowska  
1800 + Stasiak Jadwiga 
Sobota, 06 października 2012 

700 + Jan Siedlar  
1800 ++ 5r.ś. Tadeusz Cija, Weronika, Józef, Renata 
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kłamstwa, grzechu, pożądliwości, głupoty; wyleczenie od wszystkiego co 

sprawia, że nie jesteśmy w pełni sprawni. Grzech jest tym co niszczy i rozdziela. 

Jedynie dobro buduje i łączy.  

 

Święci znani… i nie znani 

Św. Teresa z Lisieux 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską 

(dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo 
Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w 

nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko 
Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. 

Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci 

matki obrała sobie za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. W 
tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma 

swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 oddał 
Teresę do internatu sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie miały 

także szkołę z internatem dla dziewcząt. 25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa 
zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, uzdrowiła 

ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. 

Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z radością: "Już nie ja żyję, ale żyje 
we mnie Jezus". W tym samym roku otrzymała sakrament Bierzmowania. Przez 

ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama wyznała, swoje uleczenie z tej 
duchowej choroby zawdzięczała swoim 4 siostrom, zmarłym w latach 

niemowlęcych. W pamiętniku swoim zapisała, że w czasie pasterki w noc Bożego 

Narodzenia przeżyła "całkowite nawrócenie". Postanowiła całkowicie zapomnieć o 
sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Odtąd zaczęła się jej wielka 

droga ku świętości. Miała zaledwie 13 lat. Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do 
bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo 

młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma tak trudnych 
i surowych warunków życia. Teresa jednak nie dała za wygraną, ale udała się o 

pomoc do miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które 

nie zezwala w tak młodym wieku wstępować do zakonu. Marzenie Teresy spełniło 
się dopiero po roku. Została przyjęta najpierw w charakterze postulantki, potem 

nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: "Chcę być 
świętą". W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię: Teresa od 

Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość 

duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. 

Nazwała tę drogę do doskonałości "małą drogą dziecięctwa Bożego". Swoje 

przeżycia i cierpienia opisała w księdze "Dzieje duszy". Zanim zapadła na śmiertelną 
chorobę, Teresa była wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną, która 

uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i niepoważnie zgłosiła się do Karmelu. Jej 
stały uśmiech brała za lekkie traktowanie swojej profesji. Także zakonnica, którą 

się nią opiekowała dla jej wieku i kalectwa, nie umiała zdobyć się na słowo 

podzięki, ale często ją rugała i mnożyła swoje wymagania. Teresa cieszyła się z 
tych krzyży, bo widziała w nich piękny prezent, jaki może złożyć Bogu. Na rok przed 

śmiercią zaczęły pojawiać się u Teresy pierwsze objawy daleko już posuniętej 
gruźlicy: wysoka gorączka, osłabienie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy 

krwotok zaalarmował klasztor w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Mimo 
to siostra Teresa spełniała nadal wszystkie zlecone jej obowiązki. Z poranionymi 

plecami i piersiami musiała iść do normalnych zajęć i pokut zakonnych, nawet do 

prania. Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, gdzie też po kilkunastu 
tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy: 

"Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią 
deszcz róż". 

 

HUMOR 

 
Ksiądz tłumaczy dzieciom czego nie powinny robić i zadaje pytanie: 

"Dlaczego kotkowi nie wolno obcinać ogonka?"  

Rezolutna sześciolatka podnosi rączkę do góry i mówi:  

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela." 

 
 
 Ogłoszenia parafialne – XXVI 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 od 1730, msza o 1800, dla młodzieży spo-
wiedź i msza św. od 1900. 

2. Nabożeństwa różańcowe w październiku dla dorosłych codziennie o 
1730, zaś dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 1630. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 1385 zł. 
4. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Maria Robak, lat 90 z ul. Pułtuskiej 
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