
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 52; UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA; 25 LISTOPADA 2012 

 

 
Chrystus królem 

Dzisiejsza niedziela, Uroczystością Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczyna 

tydzień kończący rok 

liturgiczny. Ewangalia 

ukazuje scenę 

spotkania   Chrystusa 

z Piłatem i jego 

pytanie do Pana: „Czy 

ty jesteś królem 

żydowskim?”, które 

nawet dziś nie traci 

nic na swojej 

aktualności. Co wię-

cej, na poziomie 

duchowym jest pytaniem bardzo ważnym. 

Zawiera ono w sobie wiele ludzkich wątpliwości i 

pytań do Boga: Czy Ty, Boże rzeczywiście panujesz na ziemi? Na czym polega Twoja 

władza? Czy warto abyś królował w moim życiu? I te pytania spotykają się z 

jednoznaczną odpowiedzią Jezusa: „Tak, jestem królem”. Lecz człowiek ze swojej 

woli może odrzucić myśl o tym, że Bóg ma królować w jego życiu, w jego sercu. 

Choć to nie zmieni faktu Bożej władzy nad światem. Bóg jest wszechmocny. Ani 

zapędy ruchów intronizacyjnych nie zwiększą Bożej chwały, ani świadome 

odrzucenie Boga tej chwały nie umniejszy. Człowiek jednak ma różne wyobrażenia 

Boga. Świadkowie Jechowy często przedstawiają Chrystusa jako Tego, który gdy 

przyjdzie, zaprowadzi na ziemi sprawiedliwe rządy, wprowadzi ład ekonomiczny, 

 

Kalendarz liturgiczny: 

26 XI bł. Jakuba Alberione 

30 XI św. Andrzeja 

Cytat tygodnia: 
 

„Apostołem jest ten, kto 
nosi Boga w swojej du-
szy i promieniuje Nim 
dokoła siebie.” 
 

Bł. Jakub Alberione 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 25 listopada 2012 
800   + w 31r.ś. Waldemar Sierociński, Edmunda, Bronisława(k), Józef, Zdzisław, oraz zmarli 
z rodz. Kowalczyk   
930 +22r.ś. Franciszek, zm. z rodziny Kasyna, Liszewskich 
930 + Mariusz i zm. z rodz. Skurczyńskich i Chmielińskich 
1100 + 2r.ś. Ania Łęgowska   
1100 + z rodz. Koniecznych Halina, Regina, Antoni, Józef, Tadeusz, Władysław, Kazimierz, 
zm. z rodz. Orzechowskich Helena Teodor, Tadeusz  
1230 + Patryk Balana (greg.2) 
1230 +  Janina i Witold Fryde, Teresa i Tadeusz Wytrwał  
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Poniedziałek, 26 listopada 2012 
700 + Patryk Balana (greg.3) 
1800 ++ Stefan w 1r.ś. i Stefania 16r.ś. Kuropatwa   
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Wtorek, 27 listopada 2012 
700  + Patryk Balana (greg.4) 
1800 Msza Św. Gregoriańska  
Środa, 28 listopada 201 
700+ Patryk Balana (greg.5) 

1800 + Danuta Kulikowska  
1800  Msza Św. Gregoriańska 
Czwartek, 29 listopada 2012 
700 + Patryk Balana (greg.6) 
1800 Msza Św. Gregoriańska   
Piątek, 30 listopada 2012 
700 + Patryk Balana (greg.7) 
1800 + Marianna Tuszer w 30d.p.p. 
1800 Msza Św. Gregoriańska 
Sobota, 01 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg.8) 
1800 Dziękczynna za otrzymane łaski  

1800 + 2r.ś. Zbigniew Kwaśniewski 
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społeczny, gospodarczy itd. Opisują Jezusa jak przywódcę politycznego a Jego 

powtórne przyjście jak przejęcie władzy. Tymczasem Chrystus już jest królem, lecz 

Jego królestwo nie jest z tego świata. My również swoim życiem mamy wskazywać, 

że naszą perspektywą nie jest ten świat i śmierć - naszą perspektywą jest 

wieczność i życie. 

Święci znani… i nie znani  

Bł. Jakub Alberione 

Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w 
San Lorenzo di Fossano. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej, dzięki pomocy wuja, rozpoczął naukę 
w niższym seminarium duchownym w Bra, którą po 
krótkim kryzysie, kontynuował w seminarium 
diecezjalnym w Albie. Punktem zwrotnym w życiu 
młodego kleryka była nocna adoracja noworoczna z 
31 grudnia 1900 roku na 1 stycznia 1901 w katedrze 
w Albie. W czasie czterogodzinnego modlitewnego 
czuwania przed Najświętszym Sakramentem poczuł 
się, jak sam później pisał, „szczególnie zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom 
nowego wieku”. Dalszy okres przygotowania i oczekiwania na kapłaństwo Jakub, 
pod kierownictwem duchowym ks. Francesco Chiesa, przeżywał w duchu św. 
Pawła Apostoła. Poszukiwał też dróg odpowiedzi na nowe potrzeby Kościoła i 
świata. 29 czerwca 1907 roku Jakub Alberione został wyświęcony na kapłana i 
skierowany do pracy duszpasterskiej w Narzole. Po uzyskaniu doktoratu na 
Wydziale Teologicznym w Genui, ksiądz Alberione, został mianowany ojcem 
duchownym seminarzystów z Alby.W roku 1913 biskup powierzył mu 
kierownictwo tygodnika diecezjalnego „Gazzetta d’Alba”. Młody ksiądz widział w 
tym znak woli Bożej na drodze swojego powołania do poświęcenia się apostolstwu 
dobrej prasy. 20 sierpnia 1914 roku, ks. Alberione założył szkołę typograficzną 
„Mały Robotnik”, uczącą chłopców sztuki drukarskiej i będącą zalążkiem przyszłego 
zgromadzenia męskiego - Towarzystwa Świętego Pawła dla Apostolstwa Dobrego 
Druku. „Naszą parafią jest świat” mówił ks. Alberione wzorując się na 
uniwersalizmie św. Pawła Apostoła i rzeczywiście, pomimo światowego kryzysu 
ekonomicznego, fundacje Rodziny św. Pawła rozprzestrzeniały się po świecie (m. 
in. w Brazylii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Polsce, Chinach, Japonii, 
Indiach i na Filipinach). Ksiądz Jakub Alberione swoimi intuicjami apostolskimi 

wyprzedzał współczesne mu czasy, nigdy jednak nie chlubił się z tego powodu. W 
latach 1962-1965, jako przełożony generalny zgromadzenia, uczestniczył w 
posiedzeniach Soboru Watykańskiego II odbywających się w Bazylice św. Piotra w 
Watykanie. Sobór usankcjonował niektóre z jego intuicji (np. Dekret „Inter 
Mirifica” o wykorzystaniu mass mediów w ewangelizacji), które wprowadzał w 
życie już w latach dwudziestych. Życie ks. Alberione było naznaczone cierpieniem. 
Cierpiał fizycznie, ponieważ był słabego zdrowia, a w ostatnich latach życia 
dotknięty został poważną formą artretyzmu i krzywicy, które uniemożliwiały mu 
sen. Cierpiał też duchowo, doświadczał niezrozumienia ze strony innych, a nawet 
oszczerstw i pomówień. Nigdy się jednak nie skarżył, mawiał: „Jezus odkupił nas 
przez swój krzyż; teraz kolej na nas, abyśmy zbawiali świat przez nasz krzyż”. Ks. 
Alberione zmarł w Rzymie 26 listopada 1971 roku w wieku 87 lat. 
 

HUMOR 
 

Trzej pielgrzymi modlą się.  

Pierwszy: - Boże, kim ja jestem przed Tobą? Nieważki pyłek, niedo-

stępny oczom, gnany wiatrem...  

Drugi: - Boże, jaki ja jestem mały przed Twoją wielkością! Najdrobniejszy, 

bardzo znikomy atom, zgubiony w otchłaniach przestrzeni...  

Trzeci: - Boże, jaki ja jestem malusieńki przed Tobą! Mały robaczek...  

Pierwszy do drugiego:  

- Nie, no słyszałeś go, mania wielkości!!! 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
 

1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – okres przygotowania 

do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozpoczynamy rekolekcje 

adwentowe, które poprowadzi ks. dr Andrzej Kilanowski. Rekolekcje 

potrwają do środy włącznie. W tym czasie nie będzie mszy o 700. 

Msza z nauką rekolekcyjną dla dorosłych o 930 i 1800, dla dzieci (rora-

ty) o 1630 a dla młodzieży o 1900. 

2. W piątek święto św. Andrzeja Apostoła. 

3. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom” rozprowadzane przez Caritas naszej parafii. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 1373 zł. 
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