
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 45; XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA; 7 PAŹDZIERNIKA 2012 
 

 
Rok Wiary 

W ubiegły poniedziałek rozpoczął się 

październik – miesiąc w szczególny sposób 

poświęcony modli-

twie różańcowej. 

Natomiast 11 paź-

dziernika, w pięć-

dziesiątą rocznicę 

rozpoczęcia przez 

bł. Jana XXIII So-

boru Watykańskie-

go II oraz w dwudziestą rocznicę promulgo-

wania Katechizmu Kościoła Katolickiego, 

rozpocznie się w całym Kościele katolickim, 

ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, Rok 

Wiary. Będzie to - jak pisał papież w swoim liście 

apostolskim „Porta Fidei”, ogłaszającym nowy 

rok w Kościele - „zachęta do autentycznego i 

nowego nawrócenia się do Pana, jedynego 

Zbawiciela świata” W całym Kościele w tym 

czasie odbywać się będzie wiele wydarzeń, 

spotkań, rekolekcji dla wszystkich wierzących. 

Benedykt XVI stwierdza: „Będziemy mieli 

sposobność wyznawać wiarę w zmartwych-

wstałego Pana w naszych katedrach i kościołach 

 

Kalendarz liturgiczny: 

9 X bł. Wincentego         

Kadłubka 

10 X św. męcz. Dionizego      

i Towarzyszy; św. Jana     

Leonardiego; bł. Marii   

Angeli Truszkowskiej 

11 X Rozpoczęcie Roku 

Wiary 

12 X bł. Jana Beyzyma 

13 X bł. Honorata Koźmiń-

skiego 

Cytat tygodnia: 
 

„Życie nasze to podróż 
po wzburzonych wo-
dach oceanu; wiara to 
latarnia morska, co nam 
drogę do portu wiecznej 
szczęśliwości ukazuje.” 
 

Bł. Honorat Koźmiński 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 07 października 2012 
800  ++ Janina, Leon, Patryk i Stanisław Lesicki  
930  +  26r.ś. Ludwik i rodzice z obojga stron  
1100 + Zdzisław Barański 2r.ś.  
1230  + Ż.R. 
1230  + Zygmunt Miller 12r.ś. 
1230  o pojednanie y Panem Bogiem i ludźmi dla Stanisławy   
1800  ++ Marta Dylewska i Kazimierz Rataj  
Poniedziałek, 08 października 2012 
700 + Zbigniew Mohr 
1800  10 rocz. urodzin Karoliny    
Wtorek, 09 października 2012 
700+ Petronela Żylińska  
1800 ++ Marian Ruda w 15r.ś. i Dariusz Ruda 5r.ś.   
Środa, 10 października 2012 
700 + Konstancja Piwowarczyk  
1800 dziękczynna w 70rocznicę urodzin Ireny  
Czwartek, 11 października 2012 
700 + Monika Jóźwiak  
1800  + 1r.ś. Zofia Ulatowska i Bronisław  
Piątek, 12 października 2012 
700 + Helena Wesołowska  
1800 w 10r.ślubu Anny i Sebastiana Mikrut o bł. Boże wszystkie potrzebne łaski 
Sobota, 13 października 2012 
700 + Stanisława(k) Bar 
1800 + Antoni Tomczyk 16r.ś.   
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całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę 

lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. 

Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe wspólnoty kościel-

ne będą mogły w tym Roku złożyć publiczne wyznanie Credo”. Rok Wiary za-

kończy się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2013 r.  

Święci znani… i nie znani 

Bł. Honorat Koźmiński 

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w 

Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej. Był bardzo 
zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku, studiował na 

wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk 

Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk 
religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. 23 

kwietnia 1846 r. został aresztowany pod zarzutem udziału 
w spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 

Wówczas ciężko zachorował; powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje 
życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko roku, podjął dalsze studia, a 

jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia. Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 

1848 r. wstąpił do klasztoru kapucynów. Już 21 grudnia przyjął habit zakonny i 
otrzymał imię Honorat. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia 

kapłańskie 27 listopada 1852 r. Wkrótce został mianowany profesorem retoryki 
oraz sekretarzem prowincjała, lektorem teologii, nadzwyczajnym rekolekcjonistą i 

spowiednikiem nawracających się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity 

rekolekcjonistą i misjonarz ludowy. Pracując w III Zakonie św. Franciszka, gorliwie 
działał w kościołach Warszawy. W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze 

carskie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo 
trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. zwrócił się do 

Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych. W tym samym roku 

uzyskał aprobatę. Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których na 
przestrzeni lat uformowało się 16 zgromadzeń zakonnych. Ojciec Honorat stał się 

odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych 
instytutów świeckich. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia habitowe: felicjanki - 

powołane we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską (wspominaną 10 
października), serafitki, kapucynki, i czternaście bezhabitowych, tzn. utajonych 

przed carskim zaborcą. Zgromadzenia o. Honorata podejmowały prace 

charytatywne i apostolskie m. in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w 
fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych. 

Powstały w 1893 r. na terenie Królestwa ruch mariawitów zaszkodził opinii o. 

Honorata. Gdy w 1908 r. biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich 
postanowienie zatwierdził Watykan, zalecając o. Honoratowi powstrzymanie się od 

dalszego kierowania nimi, przyjął to z pokorą i posłuszeństwem. Ostatecznie osiadł 
w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 r. został komisarzem generalnym polskiej 

prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie 

prowadził intensywną pracę pisarską, zabierał głos w aktualnych sprawach, 
zajmował się zagadnieniami społecznymi. Był człowiekiem wielkiej gorliwości, jeśli 

chodzi o zbawienie dusz. Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe 
umartwienia, sporo czasu spędzał na modlitwie. Pozbawiony słuchu i cierpiący 

fizycznie resztę lat spędził na modlitwie i kontemplacji. Wyczerpany pracą 
apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 16 października 1988 r., w 

10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go Jan Paweł II. Bł. Honorat jest 

głównym patronem diecezji łowickiej. 

HUMOR 
Jasio siedzi w kościele i bawi się różańcem. Podchodzi starsza pani i 

zwraca mu uwagę: 

- Jasiu, nie machaj różańcem, bo na każdym z tych paciorków siedzi 

mały aniołek. 

Babcia odchodzi, a Jasio mówi: 

- Aniołki trzymajcie się, teraz będzie karuzela. 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXVII Niedziela Zwykła 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się tydzień Miłosierdzia. 
2. Nabożeństwa różańcowe w październiku dla dorosłych codziennie o 

1730, zaś dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 1630. 
3. W najbliższy piątek o 1700 w hali Centrum Sportowo-Biznesowego 

przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się koncert dla Jana Pawła II. Głów-
nym wykonawcą będzie pan Ryszard Rynkowski ze swoim zespołem z 
programu „Bitwa na głosy”. Darmowe bilety wstępu można wziąć  po 
mszy św. przy wyjściu z kościoła. Prosimy o to, by brali je tylko ci, 
którzy wybiorą się na koncert. 

4. W sobotę o 1000 w katedrze św. Mikołaja odbędzie się uroczyste roz-
poczęcie Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI. Dzień póź-
niej, w niedzielę w naszym kościele na każdej mszy św. wspólnoty 
naszej parafii będą uroczyście rozpoczynały Rok Wiary. Po mszy świę-
tej otrzymamy wydrukowany tekst CREDO – wyznania Wiary, aby 
zgłębić jego treść. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie  1421 
zł. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Taca inwestycyjna. 
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