
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 5; XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA; 30 PAŹDZIERNIKA 2011 
 

 
Uroczystość Wszystkich Świętych 
W najbliższy wtorek w całym Kościele obchodzid 

będziemy Uroczystośd Wszystkich Świętych. 

Wiara w to, że życie nie kooczy się z chwilą 

śmierci nie jest właściwa tylko chrześcijanom. Z 

Zaduszkami 

związanych 

było niegdyś 

wiele ludo-

wych zwycza-

jów i wierzeo. 

Porządkowa-

no nie tylko 

groby, ale i 

domy, bo wierzono, że dusze zmarłych wracają 

tego dnia w miejsca, gdzie spędziły doczesne 

życie. Zostawiano otwarte furtki i drzwi, aby 

dusze mogły wejśd do domów, gdzie przygoto-

wano dla nich posiłek. Wieszano też czysty 

ręcznik, obok stawiano wodę i mydło, aby dusze 

mogły się obmyd. Przekazywano sobie opowieści o spotkaniach z duszami 

zmarłych, błąkających się po lasach, cmentarzach i w pobliżu kościołów. Takie 

lokalne, pogaoskie zwyczaje były przez Kościół stanowczo zakazywane. Te, któ-

rych nie udało się wyprzed nawet surowymi zakazami, były adaptowane lub 

zastępowane znanymi dzisiaj formami. Stąd Uroczystośd Wszystkich Świętych 

 

Kalendarz liturgiczny: 

1 XI Uroczystość Wszystkich 

Świętych; 

2 XI Wszystkich wiernych 

zmarłych; 

3 XI św. Marcina de Porres; 

4 XI św. Karola Boromeusza 

Cytat tygodnia: 
 

„Chcesz mieć radość 
wieczną? Złącz się z 
Tym, który jest wiecz-
ny.” 

Św. Augustyn 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 30 października 2011 
800  za zbawienie duszy Wiktorii Borejko i rodziców Anny i Wincentego 
930  + 1 r.ś. Tadeusz Hołubiuk 
930 ++ Tadeusz, Ryszard 
1100  z okazji 9 urodzin Nikoli Gapioskiej o Boże bł. i potrzebne łaski 
1230 ++ Janina, Bolesław 
1800 Cecylia i Brunon Kalinowscy, Jan Krasowski 
Poniedziałek, 31 października 2011 
700  
1800 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże bł. i łaskę zdrowia dla Anielki 
Wtorek, 01 listopada 2011 
800  ++ Helena, Stanisława ojciec Stefan i Paweł 
930  ++ Franciszka, Antoni, Mieczysław, Zdzisław z rodz. Baraoskich oraz Feliks, Elżbieta, 
Bolesław z rodz. Łukaszewicz 
1100  + z rodz. Korpackich Bronisława (k), Edward i rodz. Ślązaków i braci 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Środa, 02 listopada 2011 
700  
1800 + Zofia Ulatowska w 30 d.p.p. 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Czwartek, 03 listopada 2011 
700 + Bernard Kędra w 30 d.p.p. 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Piątek, 04 listopada 2011 
700 + Andrzej Siulecki 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Sobota, 05 listopada 2011 
700  
1800  + Regina Włodarska w 30 d.p.p. 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
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obchodzona jest właśnie 1 listopada. Jest to dzieo, w którym uroczyście wspo-

minani są wszyscy święci, więc również  ci, którzy nie zostali oficjalnie wynie-

sieni na ołtarze. Radosna uroczystośd ma pokazad, że każdy człowiek jest powo-

łany do świętości. Uczestnictwo w niebieskiej uczcie zbawionych jest możliwe 

poprzez łaskę Bożą, która „do zbawienia jest koniecznie potrzebna”. Uroczy-

stośd Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od dnia zadusznego – 

wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, który jest dniem modlitwy za 

tych, którzy w czyśdcu przygotowują się do chwały nieba. Razem jednak Dzieo 

Wszystkich Świętych i Dzieo Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Ko-

ścioła, która obejmuje świętych w niebie (Kościół tryumfujący), pokutujących w 

czyśdcu (Kościół oczyszczający się) i żyjących jeszcze na ziemi (Kościół pielgrzy-

mujący). Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się ciągła wymiana dóbr 

duchowych poprzez modlitwę, pamięd i ofiarę. W tej łączności  wyraża się 

Świętych Obcowanie. W listopadzie serdecznie zachęcamy do modlitwy za 

zmarłych. W naszej parafii codziennie odbywad się będzie nabożeostwo wy-

pominkowe (godz. 1730) oraz msza św. gregoriaoska (godz. 1800). Pamiętajmy, 

że „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlid się za zmarłych, aby od grzechów 

swoich byli uwolnieni" (2 Mch 12,45). 

Święci znani… i nie znani 

Św. Karol Boromeusz 
Karol urodził się na zamku Arona 3 października 

1538 r. Już w młodym wieku Karol posiadał wiel-

ki majątek. Kiedy miał zaledwie 7 lat, biskup Lodi 
dał mu suknię klerycką, przeznaczając go w ten 

sposób do stanu duchownego. Takie były ówcze-
sne zwyczaje. Dwa lata później, zmarła matka 

Karola. Dla zapewnienia mu odpowiednich wa-

runków, w 12. roku życia został mianowany opa-
tem w rodzinnej miejscowości. Pierwsze nauki 

pobierał Karol na zamku rodzinnym w Arona. Po 
ukończeniu studiów w domu wyjechał zaraz na uniwersytet do Pavii, gdzie zakoń-

czył studia podwójnym doktoratem z prawa kościelnego i cywilnego (1559). W tym 
samym roku jego wuj został wybrany na papieża (Pius IV). Za jego przyczyną Karol 

trafił do Rzymu i został mianowany protonotariuszem apostolskim i referentem w 

sygnaturze. Już w rok później, w 23. roku życia, został mianowany kardynałem i 

arcybiskupem Mediolanu. W latach następnych papież mianował siostrzeńca kardy-
nałem-protektorem Portugalii, Niderlandów (Belgii i Holandii) oraz katolików szwaj-

carskich, ponadto opiekunem wielu zakonów i archiprezbiterem bazyliki Matki Bożej 
Większej w Rzymie. Urzędy te i tytuły dawały Karolowi rocznie ogromny dochód, 

choć żył ubogo jak mnich. Wkrótce Karol stał się pierwszą po papieżu osobą w Kurii 

Rzymskiej. Zaraz po wyborze nowego papieża, św. Piusa V (1567), Karol musiał 
opuścić Rzym. Bardzo się z tego ucieszył, gdyż mógł zająć się teraz bezpośrednio 

archidiecezją mediolańską. W 1564 r. otworzył wyższe seminarium duchowne. W 
kilku innych miastach założył seminaria niższe, by dla seminarium w Mediolanie 

dostarczyć kandydatów już odpowiednio przygotowanych. Dla przeprowadzenia 
koniecznych reform i uchwał Soboru Trydenckiego (1545-1563) zwołał aż 13 syno-

dów diecezjalnych i 5 prowincjonalnych. Był fundatorem przytułków: dla bezdom-

nych, dla upadłych dziewcząt i kobiet, sierocińców. Kiedy w 1582 r. została prze-
prowadzona reforma mszału i brewiarza, zdołał obronić dla swojej diecezji obrządek 

ambrozjański, który był tutaj w zwyczaju od niepamiętnych czasów. Podczas zarazy 
w 1576 r. niósł pomoc chorym, karmiąc nawet 60-70 tysięcy osób dziennie; zaopa-

trywał umierających; oddał cierpiącym wszystko, nawet własne łóżko. Zmarł w 

Mediolanie w nocy z 3 na 4 listopada 1584 r. wskutek febry. Pozostawił po sobie 
dorobek pisarski. Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany przez Pawła V w 1610 r. 

Jego relikwie spoczywają w krypcie katedry mediolańskiej. Patron boromeuszek, 
diecezji w Lugano i Bazylei oraz uniwersytetu w Salzburgu; ponadto opiekun biblio-

tekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów i profesorów seminarium. 

Ogłoszenia parafialne – XXXI Niedziela Zwykła 
1. We wtorek Uroczystośd Wszystkich Świętych – Msza Święta obowiązkowa. 

Na cmentarzu Dębica msza św. i procesja o godz. 1200 przy starej kaplicy. 
Na cmentarzu Agrikola msza św. i procesja o 1130  w kościele Wszystkich 
Świętych. 

2. W środę dzieo Zaduszny; msza św. o 700, 930, 1800. 
3. Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami codziennie o 1730. 
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się według 

stałego porządku. 
5. Msza Święta i spowiedź w I piątek miesiąca: dla dzieci od 1600, dla doro-

słych o 1800, a dla młodzieży – szczególnie przygotowującej się do sakra-
mentu bierzmowania – od 1900 a msza św. o 1915. 

6. W przyszłą niedzielę spotkane Żywego Różaoca na mszy św. o 1230. 
7. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 2126 zł. 

 


