
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 50; XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA; 11 LISTOPADA 2012 
 

 
Wdowi grosz 

Ewangalia XXXII Niedzieli Zwykłej opowiada 

dobrze znaną historię o ubogiej wdowie, która 

wrzuciła – po ludzku rzecz biorąc – najmniej ze 

wszystkich: dwa 

pieniążki, czyli jeden 

grosz. Współcześnie 

ceny artykułów są 

bardzo zastanawiające 

poprzez stosowane 

chwyty marketingowe. 

Na przykład dlaczego 

coś kosztuje 2,99 a nie 3 zł? Ten jeden grosz nie 

pozwala wypowiedzieć pełnej liczby. Kiedy 

mamy kilka złotych, jeden grosz wydaje się mało 

istotny, ale za to gdy brakuje nam kilku groszy 

do pełnej ceny artykułu, to już jesteśmy w 

kłopocie i zaczynamy dostrzegać wagę 

problemu. Wdowa w Ewangelii wrzuciła 

najmniej ze wszystkich, ale w stosunku do tego, 

co posiadała, oddała wszystko. Sobie nie 

zostawiła nic. Te dwa pieniążki można nazwać 

półgroszówkami, bo dopiero dwa dały wartość 

jednego grosza. To dodatkowo poszerza nasze 

pole widzenia ubóstwa tej kobiety. Tylko ona 

 

Kalendarz liturgiczny: 

12 XI św. Jozafata 

13 XI św. pierwszych mę-

czenników Polski: Benedyk-

ta, Jana, Mateusza, Izaaka i 

Krystyna 

15 XI św. Alberta Wielkiego 

16 XI Rocznica pośw. rzym-

skich bazylik św. Ap. Piotra i 

Pawła; NMP Ostrobram-

skiej; św. Małgorzaty Szkoc-

kiej 

17 XI św. Elżbiety Węgier-

skiej 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie liczy się, co robimy 
ani ile robimy, lecz to, 
ile miłości wkładamy w 
działanie.” 
 
Bł. Matka Teresa z Kalkuty 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 11 listopada 2012 
800   +4r.ś. Andrzej Boban  
930 + 20r.ś. Walter Dyga  
1100 + 6r.ś. Helena Chojnacka i Józef Chojnacki   
1230  ++ Janina i Alojzy Patra  
1230 O bł. Boże Danuta i Mieczysław Łęgowscy i potrzebne łaski z okazji 49r.ślubu, 
dziękując za wszystkie lata prosząc o dalsze. 
1800   Msza Św. Gregoriańska 
Poniedziałek, 12 listopada 2012 
700  za dusze w czyśćcu cierpiące    
1800 + Tadeusz Murkowski 6r.ś. 
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Wtorek, 13 listopada 2012 
700 w int. Ż.R. 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Środa, 14 listopada 2012 
700  
1800 o zdrowie i bł. Boże dla Leonardy  
1800 Msza Św. Gregoriańska  
Czwartek, 15 listopada 2012 
700 Marianna Tuszer  
1800 Tadeusz Hołbiuk  
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Piątek, 16 listopada 2012 
700  
1800 + Marianna Nowicka 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Sobota, 17 listopada 2012 
700  

1800 ++ Halina Psiuk i Teresa Utrata z rodz. Tucholskich i Nowickich 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
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potrafiła oddać wszystko: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem 

wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko co miała, całe swe utrzymanie.” (Mk 12,43-44) 

Święci znani… i nie znani 

Św. Albert Wielki 

Albert urodził się prawdopodobnie między 1193 a 1200 r. w 

Lauingen w Niemczech. Dzięki swemu pochodzeniu Albert 

mógł studiować w Padwie i w Bolonii. W Padwie w 1221 r. 

spotkał bł. Jordana z Saksonii i z jego rąk otrzymał habit 

dominikański. Skierowany do konwentu dominikanów w 

Kolonii, tu zapewne złożył profesję zakonną, ukończył studia 

teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1234-1242 był lektorem w 

klasztorach: Hildesheim, Fryburgu, w Ratyzbonie i w Strasburgu. Potem udał się do 

Paryża, gdzie kończył i uzupełniał swoje studia wyższe. Tam też został profesorem - 

jako pierwszy Niemiec (1245). Wykładał tam do 1248 r. W 1248 r. zorganizował w 

Kolonii dominikańskie studium generalne, gdzie wykładał do 1260 r., z przerwą od 

1254 do 1257. Prawdopodobnie w Kolonii właśnie zetknął się ze św. Tomaszem z 

Akwinu, dla którego stał się mistrzem. W roku 1255 udał się do Anagni, gdzie 

wobec papieża Aleksandra IV bronił Zakonu, przeciwko któremu Uniwersytet 

Paryski, a za nim inne, wytoczyły walkę na tle konkurencji kleru diecezjalnego z 

zakonnym. W roku 1257 Święty zdał urząd prowincjała i powrócił do wykładania w 

Kolonii. W roku 1260 mianowany został przez papieża Aleksandra IV biskupem 

Ratyzbony. Zadziwił wszystkich jako doskonały administrator rozległej diecezji. 

Urban IV mianował go kaznodzieją papieskim na rzecz krucjaty. Powierzył mu także 

zbiórkę środków na jej zorganizowanie w Niemczech i w Czechach. W roku 1264 

zmarł Urban IV. Korzystając z okazji, Albert poprosił następcę, Klemensa IV, o 

zwolnienie z obowiązków. Wrócił do Kolonii i Strasburga, gdzie powstał nowy, silny 

dominikański ośrodek naukowy. Albert posiadał umiejętność łączenia wiedzy z 

dobrocią, dlatego był nazywany "doktorem powszechnym" i "sumą dobroci". Zmarł 

15 listopada 1280 r. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
- Dlaczego wczoraj, gdy czytałem wypominki, wyszedłeś z kościoła? 

- Bo, proszę księdza, jak słyszałem: za duszę Józefa, za duszę Piotra, 

to się bałem, że nas ksiądz wszystkich podusi. 

Ogłoszenia parafialne – XXXII Niedziela Zwykła 
1. Wypominki z modlitwą różańcową codziennie od 1 listopada o 1730. 

Msza Święta Zbiorowa o 1800. Można jeszcze dołączyć wypisane kartki 

na wypominki. 

2. Są wolne miejsca na wyjazd do Wierchomli na narty – prosimy o wcze-

śniejszą rezerwację miejsc, gdyż jest duże zainteresowanie tym wyjaz-

dem. 

3. Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii ks. Diakona z naszego elblą-

skiego seminarium, który wygłosi kazanie i będzie rozprowadzał kalen-

darze na nowy rok. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 1319 zł. 
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