
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 49; XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA; 4 LISTOPADA 2012 
 

 
Będziesz miłował 
Na górze Synaj Bóg dał Mojżeszowi tablice z 

dziesięciorgiem przykazań. Całe prawo 

żydowskie zawiera 

w sobie ich aż 613! 

Święty Paweł w 

liście do Rzymian 

zauważa, że 

niemożliwością jest 

skrupulatne 

zachowanie aż tylu 

norm, które dają 

znajomość grzechu i pociągają za sobą karzącą 

sprawiedliwość: „Ty, który chlubisz się Prawem, 

przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga” (Rz 

2,23). Nic dziwnego, że przy takim mnóstwie 

nakazów i zakazów można zagubić istotę prawa Bożego. Dzisiejsza perykopa 

ewangaliczna ukazuje rozmowę Jezusa z uczonym w Piśmie. Człowiek ten 

zadaje Jezusowi pytanie: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (Mk 

12,28) Odpowiedzią Jezusa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość to 

postępowanie w wolności i prawdzie (Ga 5,13-15; 1 Kor 13,6). Jest 

najważniejszym owocem Ducha Świętego (Ga 5,22), Posiada wiele przymiotów, 

które przytacza Hymn o miłości. (1 Kor 13) Jest fundamentalna dla życia 

chrześcijańskiego. Właśnie z miłości będziemy sądzeni (Mt 25 31-46). Sam Bóg 

jest Miłością (1 J 4,8) i stworzył świat z miłości. Z miłości do ludzi Bóg posłał 

 

Kalendarz liturgiczny: 

9 XI Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej 

10 XI św. Leona Wielkiego 

Cytat tygodnia: 
 

„Jedyną miarą miłości 
jest miłość bez miary.” 
 

Św. Franciszek Salezy 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 04 listopada 2012 
800   o zdrowie i bł. Boże dla Wandy i Tadeusza, ks.  Romana, Rafała i Karoliny  
930   + Jarosław Rodziewicz  22r.ś. i zm. z obu stron   
930 ++ Wiktoria, Władysław, Olga, Jan zmarli z obu stron  
1100 + Adam Kostrzewa , rodziców z obojga stron    
1230  + Aleksander Dylewski 33r.ś.   
1230  w 80r. urodzin Danuta Kapusta  
1800 + Aleksander Miciak w 1r.ś.  
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Poniedziałek, 05 listopada 2012 
700  + Jadwiga Stasiak   
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Wtorek, 06 listopada 2012 
700  + 2r.ś. Stanisława(k) Rybicka 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Środa, 07 listopada 2012 
700   + Marianna Tuszer   
1800 o nawrócenie syna Pawła  
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Czwartek, 08 listopada 2012 
700 + Jakub Rosiński 
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Piątek, 09 listopada 2012 
700   w 33 rocznicę urodzin Łukasza  
1800  + Maria Robak  
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Sobota, 10 listopada 2012 
700  + w 2r.ś. Ewa Król  
1800 + Krystyna Zabost  
1800 Msza Św. Gregoriańska 
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swojego Syna na świat (J 3,16). Pamiętajmy, że „Miłość nie wyrządza zła 

bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnienem Prawa.” (Ga 13,10) 

Święci znani… i nie znani  

Bł. Jan Duns Szkot 

Jan nazywany jest Dunsem, ponieważ urodził się 

niedaleko miasteczka o takiej nazwie, pod koniec 

1265 roku. W 1280 roku Jan wstąpił do 

franciszkanów. Przykład i inspirację do tego kroku dał 

mu stryj Eliasz Duns. 17 marca 1291 roku otrzymał 

święcenia w angielskim Northhampton. Przełożeni 

wysłali go następnie do Paryża, gdzie miał uzupełnić 

studia. Paryż był wówczas niezwykle żywym 

ośrodkiem uniwersyteckim. Po zdobyciu pierwszych 

stopni akademickich - nauczał. A po jakimś czasie 

powrócił znowu do Anglii, by nauczać w szkołach 

franciszkańskich. To z tego okresu pochodzi jego 

pierwsze dzieło Ordinatio. Wtedy też powoli zaczęła się jego sława jako 

eurpejskiego teologa średniowiecznego, która trwa do dziś. Papież Paweł VI 

przyrównał teologię Jana Dunsa do katedry gotyckiej: obok potężnych i 

harmonijnych struktur św. Tomasza z Akwinu i innych mistrzów, myśl 

średniowieczna zauważała, jak "na trwałych podstawach i ze śmiałymi 

pinakielami (strzelistymi wierzchołkami - przyp. ILG) wznosiła się żarliwa 

refleksja Jana Dunsa Szkota". Następne lata życia Jana Dunsa Szkota to 

podróże po europejskich uniwersytetach, nauczanie coraz to nowych studentów 

i kolejne osiągnięcia naukowe. Nauczał w Cambridge, Oxfordzie i Paryżu. Na 

kartach swego dzieła De prima principio modlił się: "O Panie, Stworzycielu 

świata, udziel mi łaski wiary, zrozumienia i uwielbiania Twego majestatu i 

wznieś mego ducha ku kontemplacji Ciebie". Ze względu na wysublimowanie i 

delikatność myśli zwany był "doktorem subtelnym". Po kilku latach napięcia 

polityczne (proces przeciwko templariuszom) sprawiły, że przełożeni przenieśli 

go do spokojnej Kolonii, gdzie miał kierować studium braci. W czasie pełnienia 

tej posługi zmarł 8 listopada 1308 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

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 pokrewnych 
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, inte- 
                                          pretacja tekstów biblijnych, wprowadzenie do Pisma Świętego 
                                          /lub Słowo Boże w liturgii i medytacji) 
Miejsce spotkań:  - kościół Bożego Ciała (Diecezjalne Centrum Duszpasterskie) w El- 
                                          blągu, 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. (ko 
                                           ordynacja: ks. M. Karczewski, kom. 607160857) 

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

HUMOR 
Matka i syn idą cmentarną aleją i mijają nagrobek z napisem:  

"Tu leży dobry prawnik i człowiek honoru". 

Chłopiec przeczytał napis, spojrzał na mamę i spytał: 

- Mamusiu, dlaczego pochowali tu dwóch mężczyzn? 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne – XXXI Niedziela Zwykła 
 

1. Wypominki z modlitwą różańcową codziennie od 1 listopada 
o 1730. Msza Święta Zbiorowa o 1800.  

2. Za tydzień w niedzielę po mszy św. o godzinie 1100 spotkanie 
rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
Świętej. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 
1212 zł. Za tydzień druga niedziela miesiąca – taca inwesty-
cyjna. 
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