
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 47; XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA; 21 PAŹDZIERNIKA 2012 
 

 
Wierzę w Powszechny Kościół 
Jednym z przymiotów Kościoła wymienianym w 

Credo jest Jego powszechność. Jak naucza 

Katechizm, 

Kościół jest 

powszechny, 

ponieważ jest 

przeznaczony 

dla wszystkich 

ludzi i rozszerza 

się po całej 

ziemi. Głównym powołaniem chrześcijanina jest 

głoszenie Ewangelii, a więc troska o rozwój 

wspólnoty tak by „słowo Pańskie rozszerzało się 

i rosło” (Dz 12,24). Wspólnota Kościoła rozwija 

się dzięki misjom, które są prowadzone na 

wszystkich kontynentach. Właśnie dziś w całym 

Kościele przeżywamy Niedzielę Misyjną, która 

rozpoczyna Tydzień Misyjny. Jest to czas, w 

którym w szczególny spoób modlitwy 

chrześcijan są skierowane w stronę dzieła, jakim 

są misje. Papież Benedykt XVI w orędziu na zeszłoroczny Światowy Dzień 

Misyjny przypomniał, że stanowi on dla całego Kościoła okazję do 

„odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności 

duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego”. W Niedzielę Misyjną wierni w 

 

Kalendarz liturgiczny: 

22 X bł. Jana Pawła II 

23 X św. Jana Kapistrana; 

św. Józefa Bilczewskiego 

24 X św. Antoniego Marii 

Clareta 

Cytat tygodnia: 
 

„Jeśli cały świat ma   
wyzdrowieć, to musi on 
koniecznie zwrócić się 
szczerze i całym sercem 
do Najświętszego     
Sakramentu.” 
 

Św. Józef Bilczewski 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 21 października 2012 
800 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę dla Józefy i Ryszarda, oraz ich sy-
nów z rodzinami  
930   Dziękczynna z okazji 12 urodzin Bartosza  
1100  5 urodzin Sebastian Jakub Bugajski 
1100  ++ Stanisława(k) i Stanisław Bartniccy, Alfons i Stefania Kartas  
1230  o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Smilginów  
1800   o bł. Boże dla Piotra, Konrada i opiekę Matki Bożej 

Poniedziałek, 22 października 2012 

700 + Maria Robak 
1800  + 10r.ś. Skaradziński      

Wtorek, 23 października 2012 
700 + Jakub Rosiński 
1800 +  Piotr Piątkowski 

Środa, 24 października 2012 
700 o bł. Boże dla dzieci Krzysztofa, Tomasza, Andrzeja i Pawła  
1800 + o spokój duszy dla męża Stanisława Marczak   

Czwartek, 25 października 2012 
700 o bł. Boże i Dary Ducha Św. dla Piotra   
1800 + Konstancja Piwowarczyk 

Piątek, 26 października 2012 
700 + Helena Stóff  
1800 + Elżbieta Bielska  
Sobota, 27 października 2012 
700 +  Zenon Zwoliński  
1800 + Iwona Walczak 
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Polsce nie tylko modlą się za misje, ale również wspierają misjonarzy 

materialnie. Datki złożone na tacę we wszystkich kościołach są przeznaczane 

na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzieło te za najważniejsze 

cele stawia sobie kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchową i 

materialną pomoc misjom, informowanie o wielorakich potrzebach misji oraz 

kształtowanie animatorów i współpracowników misji. W zakończeniu Ewangelii 

św. Mateusza  (28, 19) jest nakaz misyjny Jezusa, który  bywa przedstawiany 

jako  Jego ostatni rozkaz. To misyjne przykazanie wyznacza zadania dla 

wierzących w Niego. Przypomina, że wszyscy ludzie są powołani do 

Chrystusowej owczarni, a do niezbywalnych obowiązków chrześcijan należy 

przyprowadzenie ich do niej. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Józef Bilczewski 

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w 

Wilamowicach koło Kęt. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej w Wilamowicach, a potem w Kętach, 
uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie zdał 

maturę w czerwcu 1880 r., i wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Krakowie. 6 lipca 1884 r. przyjął w 

Krakowie święcenia kapłańskie. W latach 1886-1888 

odbył studia teologiczne w Wiedniu (gdzie uzyskał doktorat z teologii), w Rzymie i 
Paryżu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Kętach i w Krakowie. W 1890 r. 

uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rok później został profesorem 
teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym 

przez pewien okres pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego i rektora. Jako 
profesor uniwersytetu był bardzo ceniony przez studentów, cieszył się szacunkiem i 

przyjaźnią innych pracowników naukowych. Opublikował wiele artykułów z 

dziedziny teologii i archeologii chrześcijańskiej, a także na temat Eucharystii. 17 
grudnia 1900 r. Leon XIII mianował 40-letniego ks. prał. Józefa Bilczewskiego 

arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Konsekracja biskupia odbyła się 20 
stycznia 1901 r. w katedrze we Lwowie. Wyróżniała go ogromna dobroć serca, 

wyrozumiałość, pokora, pobożność, pracowitość i gorliwość duszpasterska, które 

płynęły z wielkiej miłości do Boga i bliźniego. Był mężem modlitwy, która 
inspirowała wszelką jego działalność. Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, 

krzewił oświatę. Wspierał duchowo i materialnie wszystkie ważniejsze dzieła 

powstające w archidiecezji lwowskiej. Uważał, że jego obowiązkiem jest bronienie i 

ratowanie obrządku łacińskiego, za który odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, 
własnym sumieniem i narodem. Życie abpa Józefa Bilczewskiego, wypełnione 

modlitwą, pracą i dziełami miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem 
ludzi wszystkich wyznań, obrządków i narodowości. W duchu nauczania Piusa X 

zbliżał wiernych do Eucharystii, częstej Komunii św., pobożnego uczestniczenia w 

Mszy św. W czasach I wojny światowej rozwijał kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, ukazując ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i 

darowania wszystkich grzechów. Czcią i miłością najlepszego syna otaczał Matkę 
Najświętszą, nazywając Ją swą ŤMatuchnąť. Pragnął, by taką samą pobożnością 

darzyli Ją wierni archidiecezji, naśladując Jej cnoty, szczególnie całkowite zaufanie 
Bogu. Umarł z przepracowania 20 marca 1923 r. Jego zabalsamowane serce 

umieszczono w kaplicy bł. Jakuba w bazylice katedralnej we Lwowie, a zwłoki 

zostały złożone w grobie na cmentarzu janowskim, gdzie grzebano ubogich, dla 
których był zawsze ojcem i opiekunem. 

 

HUMOR 

 
Ochrzciwszy tubylca misjonarz poucza go: 

„- Zapamiętaj sobie, że nie nazywasz się już Tutu a Jonatan. Możesz 

mieć tylko jedną żonę, a w piątek nie wolno ci jeść mięsa, tylko rybę.”  

W najbliższy piątek misjonarz zastaje jednak Jonatana nad pieczenią z antylopy.  

„- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie?” - pyta zawiedziony. 

Tubylec na to:  

„- Tutu nie jeść mięso. Tutu wziąć antylopa, wrzucić do woda i powiedzieć: Ty 

już nie antylopa, ty ryba. Tak jak Jonatan.” 

Ogłoszenia parafialne – XXIX Niedziela Zwykła 
 

1. W poniedziałek liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. 
2. Nabożeństwa różańcowe w październiku dla dorosłych codziennie o 

1730, zaś dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o 1630. 
3. Z ławek można wziąć koperty z kartkami na wypominki i mszę św. 

zbiorową za zmarłych. Wypisane kartki w kopercie można składać na 
tacę. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwestycyjną. 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Marianna Nowicka, lat 77 
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