
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 55; III NIEDZIELA ADWENTU; 16 GRUDNIA 2012 

 

 
Radujcie się! 

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Radości, a 

to samo przez się określa jej charakter. Radosne 

przygotowanie 

naszych serc i 

umysłów na 

ostateczne 

Przyjście Pana 

powoduje, że już 

dziś mamy się 

cieszyć, radować zbliżającym się przyjściem 

Zbawiciela, bo wnet „Pan, twój Bóg jest pośród 

ciebie, Mocarz – On zbawi, uniesie się weselem 

nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk 

radości” (So 3, 17). Słyszymy w Liturgii Słowa, jak 

mamy się cieszyć, jak postępować, jak reagować, 

by być przygotowanym na wielkie święto, które 

nas czeka. „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” (Flp 4, 6). 

Zastanówmy się, jak mamy to zrobić i jak się przygotować.  Jeśli wsłuchamy się w 

dalsze teksty, zrozumiemy, co nam Pan nakazuje, co nam zaleca, co nam obiecuje. 

Adwenty są różne. Inny jest adwent niewinnego dziecka, inny niespokojnej, często 

krytycznej młodzieży, inny narzeczonych, małżonków, rodziców, inny ludzi starych, 

chorych, cierpiących, opuszczonych. Ale wszystkie adwenty, chociaż różne w 

przeżywaniu, przygotowują nas do tej samej rzeczywistości. Każdy adwent jest 

ważny. Każdy dobrze przeżyty, budzący w nas refleksje, prowadzi do dojrzałości w 

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 XII św. Piotra Kanizjusza 

Cytat tygodnia: 
 

„Zostaliśmy stworzeni 
do radości i szczęścia, 
starajmy się żyć szczę-
śliwie: będziemy mieli z 
tego korzyść i wypełni-
my wolę Boga.” 
 

Św. Leonard Murialdo 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 16 grudnia 2012 
800   + Zbigniew Godlewski 42 r. śm. 
930 ++ Franciszek i Anna Połomka, Czesław i Rozalia Deptuła i zm. z obojga 
stron 
1100  + Aleksandra i Aleksander Włodarek 
1230 + Patryk Balana (greg. 23) 
1800  ++ w 26 r. śm. Ignacy Bernecki i rodzice Marianna i Maciej 
 

Poniedziałek, 17 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg. 24) 
1800  ++ Aleksander i Aleksandra oraz brat Józef 
 

Wtorek, 18 grudnia 2012 
700 ++ Józef Sroczyński 5 r. śm., Zbigniew 19 r. śm., Stanisława Sroczyńska i 
rodz. Michalskich 
1800  + Patryk Balana (greg. 25) 
 

Środa, 19 grudnia 2012 
700 + Wiktoria Borowska 
1800 + Patryk Balana (greg. 26) 
 

Czwartek, 20 grudnia 2012 
700 + Patryk Balana (greg. 27) 
1800 ++ Jan Ostrowski i zm. z rodz. Ostrowskich i Komuda 
 

Piątek, 21 grudnia 2012 

700 + Patryk Balana (greg. 28) 
1800 + Krystyna Ślizień w 6 r. śm. 
 

Sobota, 22 grudnia 2012 
700 + Wiktoria Borowska 

1800 + Patryk Balana (greg. 29) 
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wierze, przygotowuje na przyjście Mesjasza. Szczęśliwy jest ten, kto przeżył radość 

dzielenia się z innymi. Miłość ku bliźniemu złączona z miłością ku Bogu jest 

punktem centralnym każdego nawrócenia. Pan Jezus chce, abyśmy byli Jemu 

oddani, wierni, delikatni i umiejący kochać. Zostaliśmy powołani do życia w wierze, 

nadziei i miłości. Nie możemy więc nisko mierzyć i pozostać w wygodnym i 

przeciętnym odosobnieniu. Niech w naszych duszach nie istnieją zaułki, do których 

nie dochodzi słońce Chrystusa. Niech serca nasze biją tęsknotą za prawdą, dobrem 

i pięknem, za sprawiedliwością, miłością i pokojem. 

 Święci znani… i nie znani  

Św. Franciszka Ksawera Cabrini 

Franciszka urodziła się jako ostatnia z 13 dzieci 15 

lipca 1850 r. w Lombardii. Rodzicami jej byli 

Augustyn Cabrini i Stella Oldini. O religijności rodziny 

świadczy fakt, że codziennie uczestniczyli wszyscy we 

Mszy świętej, zaś pracę traktowano jako swojego 

rodzaju posłannictwo na ziemi. Wieczorami czytano 

katolickie pisma. Kiedy Święta miała 20 lat, w jednym 

roku utraciła oboje rodziców. Po studiach 

nauczycielskich pracowała przez dwa lata w szkole. 

róbowała poświęcić się na wyłączną służbę Bożą, ale 

z powodu słabego zdrowia nie przyjęto jej ani u 

sercanek, ani u kanonizjanek. Wstąpiła przeto do Sióstr Opatrzności 

(opatrznościanek), u których przebywała 6 lat (1874 1880). Zakon został założony 

do opieki nad sierotami. Po złożeniu ślubów została przez założyciela, biskupa Lodi, 

mianowana przełożoną zakonu. Miała wówczas 27 lat. Wtedy to obrała sobie imię 

Franciszki Ksawery, marzyła bowiem od dziecka, by zostać misjonarką. 14 listopada 

1880 r. założyła z siedmioma towarzyszkami zgromadzenie Misjonarek 

Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem była praca zarówno wśród 

wierzących, jak i niewierzących. Napisała również regułę dla nowej rodziny 

zakonnej. Za cel postawiła zakonowi: praca wśród wiernych i niewiernych dla 

zbawienia dusz nieśmiertelnych. W 1888 roku udała się Święta do Rzymu, gdzie 

założyła dom zgromadzenia. Tu przy ołtarzu Św. Franciszka Ksawerego złożyła ze 

swoimi towarzyszkami ślub pracy na Wschodzie. Potem zetknęła się z biskupem 

Placencji, Scalabrinim, a ten wskazał jej inne pole działania. Mówił o losie włoskich 

emigrantów za oceanem. Leon XIII zachęcił ją, by tam podjęła pracę ze swoimi 

siostrami. Papież zwolnił św. Franciszkę od ślubu pracy na Wschodzie. Siostry udały 

się więc do Stanów Zjednoczonych. Pracowały w oratoriach świątecznych, w 

więzieniach, w katechizacji, szkolnictwie parafialnym, posługiwały chorym. Za 

oceanem założyła wiele nowych domów, samo zaś zgromadzenie uzyskało w 1907 

r. aprobatę Stolicy Apostolskiej. Franciszka przekazała mu duchowość ignacjańską, 

równocześnie wyryła jednak na nim rysy swej własnej osobowości, przenikniętej 

duchem wiary i gotowością misjonarską. Wkrótce powstały nowe domy w Chinach 

i Afryce. Franciszka Ksawera zmarła cicho, bez cierpień i agonii w Chicago 22 

grudnia 1917 roku  

HUMOR 
 

Rodzina przygotowuje się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili 

żona pyta męża:  

- Czy zabiłeś już karpia?  

- Tak, utopiłem go. 

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Adwentu 
 

1. Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 1800. 

2. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Wigilijne Dzie-

ło Pomocy Dzieciom” rozprowadzane przez Caritas naszej 

parafii. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwe-

stycyjną w kwocie 2511 zł.  

4. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Lidia Kokoszka, lat 89 z ul. Morszyńskiej 
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