
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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„TAK” dla Życia 

Żyjemy dlatego, że Pan Bóg nas zapragnął, 

ukochał i stworzył. Żyjemy, bo pozwolono nam się 

urodzić. Żyjemy, by kiedyś z naszymi uczynkami 

miłości stanąć przed 

Bogiem… i mamy 

tysiące powodów, by 

żyć. A skoro żyjemy, 

to róbmy wszystko, 

by inni mogli żyć. 

Nigdy już nie urodzi 

się człowiek, który 

będzie taki sam jak 

Ty, ja czy ktoś, komu nie dano się narodzić. W 

naszej parafii od wielu lat 8 grudnia, w 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP pewna 

grupa osób podejmuje się opieki modlitewnej dla 

ratowania poczętych dzieci, których życie jest 

zagrożone. Osoby te tworzą Ruch Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Modlitwa, którą 

stanowi dziesiątek różańca św. i prośba o miłość 

rodziców do ich dziecka, trwa 9 miesięcy – czyli 

tyle ile dziecko żyje w sercu matki. Zachęcam, by 

w roku Nawiedzenia Matki Bożej w Jasnogórskim 

Obrazie jak najwięcej osób przystąpiło do tego 

Dzieła Obrony Życia, które jest wypełnieniem 

 

Kalendarz liturgiczny: 

3 XII św. Franciszka Ksawe-

rego 

4 XII św. Jana Damasceń-

skiego; św. Barbary 

6 XII św. Mikołaja 

7 XII św. Ambrożego 

8 XII Niepokalane Poczęcie 

NMP 

Cytat tygodnia: 
 

"Troska o dziecko, jesz-
cze przed jego narodze-
niem (...) jest pierwszym 
i podstawowym spraw-
dzianem stosunku czło-
wieka do człowieka". 
 

Bł. Jan Paweł II 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 02 grudnia 2012 
800   ++ Bolesław, Elżbieta, Czesław, Eryka(k), Bronisława(k) z rodz. Łukaszewicz  
930 ++ Wojciech Kielar, Marta Bagińska 
930 ++ zm. z rodz. Erdmańskich, Muchowskich, Wiczenbach, Lewińskich 
1100 + Henryk Łęgowski w 12r.ś.  
1100 + Eugeniusz Sękowski w 7r.ś.  
1230 + Patryk Balana (greg.9) 
1230 + Ż.R. 
1800  + Irena Jurczak w 5r.ś. 
Poniedziałek, 03 grudnia 2012 
930 + Helena Kozicka  
1630 z okazji 12r.ur. Dominika 
1800  + Patryk Balana (greg.10) 
1800 o zdrowie, bł. Boże i pomyślny zabieg dla trzyletniego Szymona 
Wtorek, 04 grudnia 2012 
930  
1800  + Patryk Balana (greg.11) 
Środa, 05 grudnia 2012 
930+ Patryk Balana (greg.12) 

1630 
1800 o nawrócenie syna Pawła 
1900  
Czwartek, 06 grudnia 2012 
700  
1800 + Patryk Balana (greg.13) 
Piątek, 07 grudnia 2012 
700 + Jadwiga Stasiak 
1630 w int. obrońców życia  
1800 + Patryk Balana (greg.14) 
Sobota, 08 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg.15)  
1800 + Tadeusz w 4r.ś.  
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ślubów jasnogórskich. Jedno z przyrzeczeń mówi: „Będziemy bronić każdej polskiej 

duszy – będziemy czuwać, by kołyska polska smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.” 

Kochani – Maryja jest Matką każdego człowieka: narodzonego i nienarodzonego. 

Ona pomoże wypełnić podjęte zobowiązanie. Więc się nie lękaj, że nie dasz rady. 

Podejmij modlitwę systematyczną, wytrwałą, bezinteresowną, by wyprosić komuś 

życie od poczęcia do naturalnej śmierci. W celu bliższego przygotowania się do 

Duchowej Adopcji przyjdź kilka minut przed 1100 w dniu 8 grudnia, by na 

Eucharystii podjąć współpracę z Panem Bogiem w dziele obrony życia ludzkiego. 

Spróbuj. Jeśli wytrwasz zobaczysz, jak wielką radość będziesz miał w sercu. Możesz 

przyjść nawet z pustymi rękami. W tym roku Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 

w Polsce świętuje 25 lat od pierwszych przyrzeczeń Duchowej Adopcji, które miały 

miejsce w Warszawie w 1987 roku. Z tej okazji papież Benedykt XVI zachęca „by 

to dzieło zdobywało coraz więcej otwartych ludzkich serc, które będą niosły 

duchową pomoc nie tylko dzieciom, których życie jest zagrożone, ale także 

małżeństwom borykającym się z przyjęciem nowego życia i rodzinom 

doświadczonym dramatem aborcji”. Ojciec Święty życzył, by ten jubileusz, 

przypadający w Roku Wiary, dla wszystkich, którzy włączą się w to dzieło swoją 

modlitwą, był czasem osobistej i wspólnotowej więzi z Chrystusem. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Barbara 

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich 
okolicznościach poniosła śmierć. Przypuszcza się, że 
zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za 
panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było 
najkrwawsze. Nie znamy również miejscowości, w której 
żyła Święta i oddała życie za Chrystusa. Późniejszy jej żywot 
jest utkany legendą. Według niej była piękną córką 
bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. 
Azji Mniejszej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. 
Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim 
filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest 
i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za mąż i 

złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa wywołała w 
nim wielki gniew. Przez pewien czas Barbara była głodzona i straszona, żeby 
wyrzec się wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i 
oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, jednak jej chłosta wydała się 
jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i 
udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać 
pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać ulicami 
miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia 
zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę 
mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno 
ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła męczeńską śmierć 
w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku. 

HUMOR 
Mały chłopczyk pyta kolegę:  

- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?  

- Istnieje.  

- A skąd wiesz?  

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów. 

Ogłoszenia parafialne – I Niedziela Adwentu 
 

1. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Rekolekcje potrwają do środy 

włącznie. W tym czasie nie będzie mszy o 700. Msza z nauką rekolek-

cyjną dla dorosłych o 930 i 1800, dla dzieci (roraty) o 1630 a dla mło-

dzieży o 1900. 

2. Roraty po rekolekcjach codziennie (z wyjątkiem niedziel) o 1800. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się 

według stałego grafiku. Dzieci z racji Rorat przychodzą na 1800. Nie 

będzie mszy św. dla młodzieży o 1900. 

4. W sobotę o godz. 1100 msza św. dla osób chorych, starszych i niepeł-

nosprawnych - po mszy spotkanie opłatkowe. Podczas mszy na 1100 z 

racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP odbędą się przyrze-

czenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do włącze-

nia się w to modlitewne dzieło obrony życia. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 1421 zł. 

Za tydzień druga niedziela miesiąca – taca inwestycyjna. 
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