
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 51; XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 18 LISTOPADA 2012 
 

 
Koniec świata? 

Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli zwykłej 

mówi nam o powtórnym przyjściu Chrystusa na 

końcu czasów: 

„Wówczas ujrzą 

Syna Człowie-

czego, przycho-

dzącego w obło-

kach z wielką mo-

cą i chwałą” (Mk 

13,26). Ostatnimi 

czasy modna stała się teoria o zbliżającej się 

dacie końca świata. Według niej 21 grudnia 

2012 roku wraz z końcem kalendarza Majów, 

nastąpi koniec świata. Już nie pierwszy raz lu-

dzie starają się ustalić tę datę. Jednak żadna nie 

okazała się prawdziwa. Kiedy nastąpi koniec? 

Jezus daje nam odpowiedź w tej Ewangelii: 

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 

aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 

13,32). Ludzie starają się ustalić datę końca, da-

tę swojej śmierci, z jednego powodu – poprzez 

strach. Starch przed śmiercią jest czymś natu-

ralnym, lecz w chrześcijańskim rozumieniu 

śmierć jest przejściem z tego doczesnego życia 

 

Kalendarz liturgiczny: 

19 XI bł. Salomei 

20 XI św. Rafała Kalinow-

skiego 

21 XI Ofiarowanie NMP 

22 XI św. Cecylii 

23 XI św. Klemensa I;        

św. Kolumbana 

24 XI św. męcz. Andrzeja 

Dung-Lac i Towarzyszy 

Cytat tygodnia: 
 

„Bóg zagląda w serce 
człowieka, łatwo się 
lituje nad słabością 
ludzką i zawsze           
jest obecny tam,     
gdzie  człowiek sam             
wystarczyć nie może.” 
 

Św. Rafał Kalinowski 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 18 listopada 2012 
800   ++ Jan I Halina Gryta w 10r.ś.  
930 ++ 9r.ś. Czesław Czerniecki, Wiktoria, Agnieszka, Stefan, Józefa(k), Jan, Jó-
zef Wronów Maria, Aniela, Antoniego Malickich, Tomasza Zdyb, Marian Oko-
łowicz, Irena Stanisław Gugała, Janinę, Katarzynę, Franciszka Zdrzałków  
1100 ++ Zofia i Edmund Szymańscy  
1100 ++ Feliks, Julia, Janina, Romuald z rodz. Piekarskich  
1230  + syn Bogdan, braci i rodziców z obu stron  
1230 + 16r.ś. Bronisław Jackiewicz zm. z rodz. Kokoszko i Jackiewicz  
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Poniedziałek, 19 listopada 2012 
700   
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Wtorek, 20 listopada 2012 
700  + Jan Krul  
1800 Msza Św. Gregoriańska  
Środa, 21 listopada 201 
700 

1800  Msza Św. Gregoriańska 
Czwartek, 22 listopada 2012 
700  + Jerzy Romanowski w 30d.p.p. 
1800 Msza Św. Gregoriańska   
Piątek, 23 listopada 2012 
700     
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Sobota, 24 listopada 2012 
700    
1800 +18r.ś. Bolesław, Genowefa, Edward i Janina 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
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do życia wiecznego. Nadzieją na zbawienie jest sam Jezus Chrystus, który jest 

„Zmartwychwstaniem i Życiem”. Kto w Niego wierzy „żyć będzie”(por. J 11,25-

26). Myśląc o czasie poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa, nasuwają 

się obrazy kataklizmów, opisywanych przez Apokalipsę św. Jana. Jednak księga 

ta nie ma przesłania, które ma przerażać. Ukazuje, że czas, prędzej czy później, 

się dopełni, a my zawsze tak samo mamy być wierni Bogu i z nadzieją czekać na 

powtórne przyjście Pana: „Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20). 

Święci znani… i nie znani  

Św. Rafał Kalinowski 

Urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie. Na chrzcie 
otrzymał imię Józef. Po ukończeniu z wyróżnieniem 
Instytutu Szlacheckiego w Wilnie (1843-1850), 
Józef podjął studia w Instytucie Agronomicznym w 
Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich po 
dwu latach. W 1855 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej 
w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska. 
Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów świętych, do kościoła 
chodził rzadko, przeżywał rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją 
narodowością, służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jednak stawiał sobie 
pytanie o sens życia. Po ukończeniu szkoły (1855) został adiunktem matematyki i 
mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika. Został członkiem 
Rządu Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w rejonie Wilna. W końcu 
zdecydował się na wyjazd do Warszawy, gdzie chciał podjąć leczenie i miał 
nadzieje na znalezienie pracy. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z 
wojska w maju 1863 r. Jednocześnie, wspierany modlitwami matki i rodzeństwa, 
przeżywał nawrócenie religijne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. 
Augustyna: nie tylko wrócił do praktyk religijnych, ale przejawiał w nich szczególną 
gorliwość. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, mając świadomość jego 
daremności, ale zarazem nie chcąc stać na uboczu, przyłączył się do powstania. 
Sprzeciwiał się niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się walk. Po upadku powstania 
powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany i osadzony w 
więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. Władze carskie zamieniły 
mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Przez pewien czas przebywał w 
Nerczyńsku, potem w Usole nad Anga, następnie w Irkucku i Smoleńsku. Podczas 

pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, 
zadziwiał niezwykłą wprost mocą ducha, ujmował cierpliwością i delikatnością, 
wspierał dobrym słowem i modlitwą. Po ciężkich robotach Józef Kalinowski 
powrócił do kraju w 1874 r. Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód jako 
wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego. Opiekował się nim przez 
trzy lata. W lipcu 1877 r., mając już 42 lata, Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu 
karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. Po 
studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył śluby zakonne i 
otrzymał święcenia kapłańskie 15 stycznia 1882 r. w Czernej koło Krakowa. W kilka 
miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej. Urząd ten pełnił przez 9 lat. 
Przyczynił się w znacznej mierze do odnowy Karmelu w Galicji. Wiele godzin 
spędzał w konfesjonale - nazywano go "ofiarą konfesjonału". Zmarł 15 listopada 
1907 r. w opinii świętości w Wadowicach.  

HUMOR 
Ostatni dzień przed końcem świata. Bóg odwiedza Baracka Obamę, 

Władimira Putina i Łukaszenkę. Potem każdy z nich wygłasza orę-

dzie do narodu.  

Obama do Amerykanów: - Mam dla was dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra 

jest taka, że Bóg naprawdę istnieje. Zła - że jutro koniec świata.  

Putin do Rosjan: - Mam dla was dwie złe wiadomości. Bóg rzeczywiście istnie-

je i jutro jest koniec świata.  

Łukaszenka do Białorusinów: - Mam dwie dobre wiadomości. Bóg uznał pra-

wowitość mego przywództwa i będę rządził do końca świata. 
 

Ogłoszenia parafialne – XXXIII Niedziela Zwykła 
 

1.  
2. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwestycyjną. 
3. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Marianna Nowicka, lat 77 
 

 
 

Ogłoszenia parafialne – XXXIII Niedziela Zwykła 
 

1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata; za-

kończenie roku kościelnego. Dzieci na mszę św. o 1100 przynoszą ko-

rony. 

2. Wypominki z modlitwą różańcową codziennie od 1 listopada o 1730. 

Msza Święta Zbiorowa o 1800.  

3. Przypominamy, że po domach naszej parafii chodzi pan upoważniony 

do rozprowadzania poświęconych opłatków na stół wigilijny. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwestycyjną w 

kwocie 2530 zł. 

5. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Jan Krul z ul. Grottgera 
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