
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 6; XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA; 6 LISTOPADA 2011 
 

 
Być roztropnym 
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam przypo-

wieśd o pannach roztropnych i nierozsądnych. 

W greckiej wersji przy podążaniu głupich panien 

do zakupienia oliwy użyto słowa: „agorasato”, 

które oznacza nie tylko samo kupowanie, ale też 

wałęsanie się po ryn-

ku lub, w sensie 

przenośnym, bycie 

wulgarnym, a nawet 

kimś, kto stoi pod 

latarnią! Wielka mi-

łośd do Boga łatwo 

może przeistoczyd się 

w wulgarną miłośd z 

rynku, jeśli zabraknie 

czujności. Nie ma 

takiego szczytu miłości, z którego człowiek nie 

stoczyłby się na samo dno, a nie z każdego dna 

jest powrót. Trzeba czuwad nad swoim sercem. 

„Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a 

lampa niewiernych przygasa” (Prz 13,9). Niewiernośd polegająca na braku czu-

wania to efekt działania złego ducha, który ciągle ponagla człowieka do takiej 

aktywności, by nie było czasu na zastanowienie się, na rozmyślanie, na adora-

cję Jezusa, na zatrzymanie się w biegu życia. Szatan posługuje się jedną z naj-

 

Kalendarz liturgiczny: 

9 XI Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej 

10 XI św. Leona Wielkiego 

11 XI św. Marcina z Tours 

12 XI św. Jozafata 

Cytat tygodnia: 
 

„Roztropnym jest ten, 
kto umie całe swe życie 
zbudowad zgodnie z 
głosem prawego sumie-
nia i z wymogami słusz-
nej moralności.” 

Bł. Jan Paweł II 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 06 listopada 2011 
800  ++ Wiktoria, Władysław, Olga i Jan, zmarli z obu stron 
930  ++ w 1 r. ś. Stanisława (k) Rybicka oraz zmarli z obu stron 
930 + w 18 r. ś. Tadeusz Zgurzyoski 
1100 + Barbara Pytlioska oraz rodzice z obu stron oraz Genowefa Woźniak 
1230  Żywy Różaniec 
1800  + w 21 r. ś. Jarosław Radziewicz i zmarli z rodziny 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Poniedziałek, 07 listopada 2011 
700 + Konrad Tuchalski 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Wtorek, 08 listopada 2011 
700  + Edmund Rutkowski 30 d.p.p. 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Środa, 09 listopada 2011 
700  + Zofia Wiśniewska 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Czwartek, 10 listopada 2011 
700  
1800  + Ewa Król 1 r.ś. 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Piątek, 11 listopada 2011 
700 
1800 + Tomasz Murkowski 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Sobota, 12 listopada 2011 
700  
1800  + w 19 r.ś. Walter Dyga i rodzice z obu stron 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
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skuteczniejszych metod odciągnięcia nas od sensu życia: nie masz czasu! Głupie 

panny pobiegły mimo tego, że było już ciemno i była noc. Mądre panny potrafi-

ły zatrzymad się, poczekad na obecnośd Boga. Każdy z nas potrzebuje nie tylko 

wytchnienia, ale też wytchnienia w Bogu. Nadaktywnośd sprawia, że tracimy z 

lamp oczu najważniejsze światło: Boga. Wtedy pozostaje już tylko bieg w ciem-

ności, ku grzechowi. Sidła szatana polegają między innymi na tym, by człowieka 

nieustannie zajmowad czymkolwiek, byleby tylko ten nie miał czasu dla Jezusa. 

Z takiej zasadzki jest tylko jedno wyjście: nie pozwolid, by z naszych oczu znikł 

Bóg. Nawet gdyby się straciło na jakiś czas z oczu Pana, nie dad się skusid do 

pogoni świata, do pracoholizmu za wszelką cenę! Nie musimy się tak spieszyd 

tak, jak się spieszymy. „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet no-

cami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwie-

ję się, bo On jest po mojej prawicy” (Ps 16,7–8). To jest ta czujnośd – zdobywad 

mądrośd u Boga. Nie przegapid spowiedzi, nie zapomnied o Eucharystii, nie 

zaniedbad Boga, chodby się zaniedbało wszystko inne. „Starajcie się naprzód o 

królestwo Boga i o Jego sprawiedliwośd, a to wszystko będzie wam dodane” 

(Mt 6,33). 

Święci znani… i nie znani 

Św. Leon Wielki 

Leon urodził się około 400 r. w Toskanii. Był synem 
Kwityniana. Papież Celestyn I mianował go archidiako-

nem. Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją i 
zdolnościami dyplomatycznymi, że nawet jako zwykły 

akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. 

Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do św. 
Augustyna, biskupa Hippony. Kiedy przebywał jako 

legat w Galii, został obrany papieżem (440) po śmierci 
Sykstusa III. Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych 

sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii 
kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tenden-

cje odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej i Galii. To wtedy 

Pelagiusz głosił, że Chrystus wcale nie przyniósł odkupienia z grzechów, a Nesto-
riusz twierdził, że w Jezusie mieszkały dwie osoby. Poprzez swoich legatów brał 

udział w soborze w Chalcedonie (451), który ustalił najważniejsze elementy doktry-

ny chrystologicznej. W dogmatycznym liście Tomus do biskupa Konstantynopola 
Flawiana Leon I rozwinął naukę o dwóch naturach w Chrystusie. Sobór Chalcedoń-

ski przyjął wiarę w jednego Chrystusa w dwu naturach, obu niezmiennych i nie-
przemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i nierozdzielnych. Obie natury razem 

tworzyły jedną osobę. Leon przeprowadził uznanie prymatu stolicy Piotrowej za-

równo przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. 
Cesarz Walentynian III (425-455) ogłosił edykt postanawiający, że zarządzenia 

Stolicy Apostolskiej muszą być uważane za prawo; oznaczało to prymat jurysdyk-
cyjny biskupa rzymskiego. Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pasto-

ralnej jedności Kościoła. Za jego czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów ofi-
cjalnych modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Bronił Italię i Rzym przed najaz-

dami barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attyli, króla Hunów, i jego wojskom, 

wstrzymał ich marsz i skłonił do odwrotu (452). W trzy lata później podjął pertrak-
tacje ze stojącym u bram Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów. Niestety, król nie 

dotrzymawszy umowy złupił Wieczne Miasto. Papież był obrońcą kultury zachodniej. 
Jako pierwszy papież otrzymał przydomek "Wielki". Żył 70 lat, zmarł 10 listopada 

461 r. w Rzymie. Został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra. Zachowało się po 

nim 200 listów i 100 mów wygłoszonych do Rzymian podczas różnych świąt. Po-
zwalają one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. W 

roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i 
śpiewaków. W ikonografii św. Leon Wielki przedstawiany jest w szatach papieskich i 

w tiarze, czasami w szatach liturgicznych rytu wschodniego lub jako papież piszący. 
Jego atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z półksiężycem, któremu zastępuje 

drogę. 

Ogłoszenia parafialne – XXXII Niedziela Zwykła 
1. W piątek 11 listopada paostwowe święto Niepodległości Polski. Msza św. w in-

tencji Ojczyzny o godzinie 18.00. 
2. Za tydzieo po mszy św. o godzinie 9.30 spotkanie rodziców młodzieży przygo-

towującej się do sakramentu bierzmowania, a na mszy św. o 11.00 rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych. 

3. Różaniec z wypominkami codziennie o 17.30 a msza św. gregoriaoska codzien-
nie o 18.00. 

4. W sobotę spotkanie dla chorych, starszych i niepełnosprawnych o godz. 11.00. 
5. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1847 zł. W przy-

szłym tygodniu taca inwestycyjna na kolejną ratę za instalację przeciwpożaro-
wą. 

6. Zostało wykonane ocieplenia dachu kościoła. 
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Zofia Wiśniewska, l. 86 
 


