
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 46; XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 14 PAŹDZIERNIKA 2012 
 

 
Bogactwo duszy 

Jezus, prowadząc rozmowę z bogatym 

młodzieńcem i rozmawiając potem z uczniami, 

wskazywał na 

ideał, jakiego oni 

nie znali - ideał 

dobrowolnego 

ubóstwa, podej-

mowanego z mi-

łości do Boga i 

ludzi. Wierzący w Jezusa przyjęli do serca ten 

ideał. Chrześcijaństwo głosi nie tylko wynikający 

z elementarnej miłości bliźniego obowiązek 

dzielenia się swoimi dobrami z potrzebującymi - 

głosi także pochwałę ubóstwa. Najpełniej 

realizowali je chrześcijanie, którzy podejmowali 

życie w dziewictwie i często szli na pustynię, aby 

tam żyć w zupełnym ogołoceniu. Może dlatego 

ideał ubóstwa nie był traktowany jako 

wymaganie powszechne, obowiązujące wszyst-

kich wierzących. Podejmowali go dobrowolnie 

nieliczni. Ten ideał nie był także nigdy 

rozumiany jako dążenie do całkowitej równości 

w posiadaniu dóbr materialnych ani jako 

zakwestionowanie samej zasady prywatnego 

 

Kalendarz liturgiczny: 

15 X św. Teresy od  Jezusa 

16 X św. Jadwigi Śląskiej 

17 X św. Ignacego Antio-

cheńskiego 

18 X św. Łukasza 

19 X bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki; św. męcz. Jana de 

Brébeuf i Izaaka Jogues’a 

oraz Towarzyszy; św. Pawła 

od Krzyża 

20 X św. Jana Kantego 

Cytat tygodnia: 
 

„Nikt, kto wyznaje wia-
rę, nie grzeszy, i nikt, 
kto posiadł miłość, nie 
nienawidzi. Z owocu 
poznaje się drzewo.” 
 

Św. Ignacy Antiocheński 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 14 października 2012 
800 25 rocznica ślubu Elżbiety i Wojciecha  
930  + Franciszek Fąfara 2r.ś. 
1100 + Franciszka(k), Antoni, Mieczysław, Zdzisław z rodz. Barańskich  
1230 + Edmund Dylewski   
1800 o bł. Boże i światło Ducha Św. dla Bartłomieja 
 

Poniedziałek, 15 października 2012 
700 + Jakub Rosiński  
1800 20 rocz. ur. Anny oraz w 22rocz. ur. Patryka  
 

Wtorek, 16 października 2012 
700 + Piotr Piątkowski  
1800 + Zenon Karczewski w 10r.ś. 
 

Środa, 17 października 2012 
700 + Konstancja Piwowarczyk  
1800 ++ Franciszek, Albina(k), Izabela oraz dusze w czyśćcu cierpiące  
1800 ++ Władysław, Halina, Grażyna I Leszek Szelejak  
 

Czwartek, 18 października 2012 
700 + Helena Stóff 
1800 + Petronela Żylińska 
 

Piątek, 19 października 2012 
700 + 30d.p.p. Zenon Zwoliński  
1800 + Krystyna Zabost 
 

Sobota, 20 października 2012 
700 + Monika Jóźwiak  
1800 + Stanisław Kuśmierz 
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posiadania. Chrześcijanie od początku wiedzieli, że ubóstwo i bogactwo nie jest 

kwestią matematyki: nie chodzi tutaj o proste ograniczenie ilości posiadanych 

dóbr materialnych i ich równomierne rozdzielanie. Zawsze będą biedniejsi i 

bogatsi i różnice majątkowe nie są złe same w sobie. Droga do bogactwa serca, 

bogactwa duszy, wiedzie przez wyzbycie się innego bogactwa. Takiego, które 

całą nadzieję pokłada w sobie, swoich możliwościach i zasobach. Człowiek o 

takim nastawieniu czuje się bogaty i mocny. On nie potrzebuje Boga. Swoje 

życie opiera na swoich możliwościach. Natomiast ubogi wie, że sam nie da 

rady, że jest niejako „skazany” na nieustanną pomoc Bożą. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Ignacy Antiocheński 

Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym 

dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed 

uczniami swoimi i rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: 
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc 
uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 

niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię 
moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 1-4). Nie wiemy nic o 

latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. 

Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa 
Antiochii (po św. Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu). W 

czasie prześladowania za cesarza Trajana został 
uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano go pod 

eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam rzucić na 

pożarcie dzikim zwierzętom w czasie organizowanych właśnie igrzysk. W czasie 
podróży do Rzymu Ignacy zatrzymał się w Smyrnie, gdzie czekał na okręt. 

Korzystając z chwilowej przerwy, napisał 4 listy do gmin chrześcijańskich: w Efezie, 
Magnezji, w Trallach i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw św. Polikarp z liczną 

delegacją, by uczcić w ten sposób bohatera. Polikarp dostarczył Ignacemu 
materiału do pisania i zobowiązał się odesłać jego listy do adresatów. W Troadzie 

Ignacy musiał ponownie przesiąść się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać 

listy do Filadelfii, Smyrny i do św. Polikarpa. Z Troady dojechano do Neapolu, 
miasta w Macedonii, a stąd Ignacy musiał podążać pieszo pod eskortą do Filippi, 

Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy wsiedli na statek i dojechali nim do 
portu włoskiego, Brindisi. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową aż do Rzymu. Dla 

osiemdziesięcioletniego starca cała ta podróż była prawdziwą katorgą. W swoich 

listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca wobec czekającego 
go męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Św. 

Ignacy, "Teoforos" - jak przedstawia się w pismach, zginął śmiercią męczeńską na 
arenie w Rzymie. Dzieje jego bohaterskiej śmierci opisali między innymi: św. 

Ireneusz, Orygenes, Euzebiusz z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan Chryzostom i św. 

Hieronim. Przyjmuje się, że śmierć miała miejsce ok. roku 107. Chrześcijanie zebrali 
ze czcią pozostałe na arenie kości Męczennika, a potem przewieziono je do 

Antiochii. Wiemy o tym z mowy św. Jana Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. 
Cesarz Teodozjusz II (+ 450) nakazał umieścić relikwie św. Ignacego w świątyni 

Fortuny, zamienionej na katolicką. Trzecie przeniesienie relikwii odbyło się w roku 
540, kiedy Chozroes, król perski. najechał na Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie 

powróciły do Rzymu, kiedy w VII w. Saraceni zajęli Syrię. Imię św. Ignacego 

wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. W ikonografii św. Ignacy ukazywany jest w 
szatach biskupich rytu wschodniego lub jako młody biskup z raną na piersi. 

Atrybutami są: lew u stóp, IHS na piersi Świętego. 

HUMOR 

 
Do sklepu elektronicznego wchodzi klientka i zwraca się do ekspe-

dientki: 

-Poproszę episkopat. 

-Chyba epidiaskop? 

-Proszę pani, to ja podejmuję diecezje! 

-Chyba decyzje? 

-Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem. 

Ogłoszenia parafialne – XXVIII Niedziela Zwykła 
 

1. W miniony czwartek Ojciec Św. Benedykt XVI rozpoczął w Kościele 
powszechnym Rok Wiary. 

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

3. Dzisiaj przed kościołem zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiącle-
cia dla zdolnej młodzieży. 

4. Z ławek można wziąć koperty z kartkami na wypominki i mszę św. 
gregoriańską za zmarłych. Wypisane kartki w kopercie można składać 
na tacę. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 1421 zł. 
Za tydzień niedziela misyjna. Taca przeznaczona na misje. 
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