
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 48; XXX NIEDZIELA ZWYKŁA; 28 PAŹDZIERNIKA 2012 
 

 
Wszyscy Święci 
Znanych i anonimowych, dawnych i współ-

czesnych świętych Kościół katolicki uroczyście 

wspomina 1 lis-

topada. Uroczy-

stość Wszystkich 

Świętych jest 

jednym z najbar-

dziej radosnych 

dni dla chrześ-

cijan. W ciągu 

roku niemal co-

dziennie wspo-

minamy znanego 

świętego. Je-

dnak liczba świę-

tych jest znacznie większa. Uroczystość 

Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spo-

tykanym niekiedy opiniom – „Świętem 

Zmarłych”, ale przypomina wszystkim wiernym 

o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od 

tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada 

– wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, 

którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dzień 1 listopada 

przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z 

 

Kalendarz liturgiczny: 

1 XI Uroczystość Wszystkich 

Świętych 

2 XI Wspomnienie wszyst-

kich wiernych zmarłych 

3 XI św. Marcina de Porres 

Cytat tygodnia: 
 

„Święci zachęcają     
wierzących naszych  
czasów, aby nie cofali 
się w obliczu trudności, 
jakie stawia przed nimi 
wierność wymogom 
wiary.” 
 

Bł. Jan Paweł II 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 28 października 2012 
800   + Tadeusz Jakubiak 
930   ++ Cecylia i Brunon  
930 + Józef Ostrołuch w 16r.ś. 
1100  3r. urodzin Basi i 10 urodzin Gabrysi  
1230  + Leon Nowak w 34r.ś. i zm. rodziców Martę i Leona  
1230   ++ Tadeusz Jaworski rodzice z obojga stron, Maria, Józef, Weronika, Wacław, Maria, 
Urszula 
1800  + Tadeusz Kalinka 
Poniedziałek, 29 października 2012 
700  + + Marianna Satkiewicz i Wanda Michalska w rocznicę ich śmierci  
1800  +  Zenon Zwoliński 
Wtorek, 30 października 2012 
700  + Maria Robak  
1800 w 85r.ur. Ireny z prośbą o bł. Boże i dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na dalsze lata życia  
Środa, 31 października 2012 
700   + Marianna Nowicka  
1800  + Jakub Rosiński 
Czwartek, 01 listopada 2012 
700 ++ Tadeusz, Ryszard i zm. z rodziny    
930 ++ rodziców z obojga stron Zofia i Franciszek Szechliccy, Józefa(k) i Jan Zamorscy  
1100 ++ Regina Bielecka 10r.ś. i Piotr Bielecki 2r.ś. 
1200  ++ Helena i Stefan i wszystkich z rodziny (msza na cmentarzu Dębica - ks. Proboszcz) 
1800  Gregorianka  
Piątek, 02 listopada 2012 
700   + Helena Stóff  
930  + 10r.ś. Wiktor Borejko i rodziców z obojga stron  
1800 + Albina Rudnicka  
1800 Gregorianka 
Sobota, 03 listopada 2012 
700  + Jerzy Romanowski  
1800 Gregorianka 
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wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy 

życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa 

nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 

życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także 

każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał 

dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z 

nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości. 

 

 

 
Serdecznie zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież starszą 

do współtworzenia nowej inicjatywy o charakterze diecezjalnym. 
 

Cel szkoły:    - pogłębienie fachowej wiedzy biblijnej oraz osobistej          
                                                        relacji do Słowa Bożego 
Prowadzenie:    - fachowcy z zakresu Pisma Świętego oraz dyscyplin po-         
                                                        krewnych 
Spotkania:    - raz w miesiącu, w sobotę, od listopada do czerwca   
                                                        (oprócz lutego)  
Organizacja spotkań:                     - od 9.00 do 12.00 – trzy różne bloki tematyczne 
                                                         (archeologia, interpretacja tekstów biblijnych,  
                                                         wprowadzenie do Pisma Świętego 
                                                        /lub Słowo Boże w liturgii i medytacji) 
Miejsce spotkań:   - kościół Bożego Ciała (Diecezjalne Centrum Duszpaster- 
                                                        skie) w Elblągu, ul. Robotnicza 29/ niedaleko Seminarium            
                                                        Duchownego 
Terminy spotkań:   - 17 listopada, 1 grudnia, 5 stycznia (w I semestrze) 
 
Zgłoszenia:    - do 17 listopada - elektronicznie na adres  
                                                        markusk@poczta.onet.pl 

lub osobiście na miejscu w czasie pierwszego spotkania 
17.11. (koordynacja: ks. M. Karczewski, kom. 607160857) 
 

Wszelkie dodatkowe informacje na www.diecezja.elblag.opoka.org.pl 
 

JEŻELI PRAGNIESZ ... 
 

- wynagradzać za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Zbawiciela,  
- codziennie ofiarować jedną godzinę dnia, w czasie dobrowolnie wybranym, nie 
przerywając swoich zajęć i obowiązków, 
- poznać głębiej Miłość Serca Jezusa przez częste przyjmowanie Komunii św. 
wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca,  
- poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa,  
- przepoić swoje życie szczególną miłością braterską… 
 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach „Poznaj Serce Jezusa” organizowanych przez 
Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa, które rozpoczną się we 
wtorek 30 października o godz. 18.00 w parafii św. Mikołaja w Elblągu. Kolejne spotkania 
rekolekcyjne będą odbywać się w Katedrze św. Mikołaja we wtorki 6, 13, 20, 27 listopada 
o godz. 18.00. 
 

Ks. Stanisław Błaszkowski - Proboszcz parafii św. Mikołaja w Elblągu 
O. Piotr Wiśniewski CSsR wraz ze Wspólnotą Honorowej Straży NSPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne – XXX Niedziela Zwykła 
 

1. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele 
jak w każdą niedzielę z wyjątkiem mszy św. o 1230. Na cmentarzu Dębica 
msza o 1200, na cmentarzu Agrykola msza św. o 1130. 

2. 2 listopada msze św. o 700, 930, 1630, 1800 i 1900. Na cmentarzu Dębica o 
1500, na Agrykola o 900. 

3. Osoby chcące poświęcić nowo postawiony nagrobek proszone są o zgło-
szenie się do zakrystii naszego kościoła. 

4. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Do chorych udamy się według stałego 
grafiku. Spowiedź i msza św. dla dzieci od 1630, dla dorosłych o 1800, dla 
młodzieży o 1900.  

5. Wypominki z modlitwą różańcową codziennie od 1 listopada o 1730. Msza 
św. Gregoriańska o 1800. Prosimy o wypisanie daty kiedy rodzina przybę-
dzie na wspólną modlitwę. 

6. W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie wiernych. Parafia liczy 6043 osoby 
zamieszkujące i zameldowane. We Mszach Św. wzięło udział 1236 osób, z 
czego do Komunii Św. przystąpiło 812 osób. 

7. Bóg zapłać za ofiary na fundusz stypendialny w dzień papieski w kwocie 
750 zł i za ofiary złożone tydzień temu na misje św. w kwocie 1658 zł. 

8. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
+ Jerzy Romanowski, lat 60 z ul. Grunwaldzkiej 
+ Marianna Tuszer, lat 86 z ul. Grunwaldzkiej 
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