
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 62; IV NIEDZIELA ZWYKŁA; 03 LUTEGO 2013 

 

 
U swoich 

Jezus w ogromnym spokoju przeszedł pomiędzy 

ludźmi, którzy Go chcieli strącić z góry. Ludzie, 

którzy Go tam wypędzili, zamienili zachwyt w szał 

wściekłości. 

Fałszywa 

miłość łatwo 

przekształca 

się w prawdzi-

wą nienawiść. 

Jeśli świat jest 

zakłamany, to prawda nie może się podobać. 

Prawda pociąga za sobą konsekwencję 

odrzucenia. Odtrącenie przez najbliższych 

wywołuje w nas lęk, pozostawia okaleczenie w 

uczuciach, wycofanie z życia, zamknięcie w 

obronnych schematach. Niekiedy czyni z nas ludzi 

nadskakujących innym. Nagłe odkrycie czy 

zdemaskowanie wspomnień związanych z 

odrzuceniem może wywołać wylew agresji, która 

jest uwolnieniem zagnieżdżonej złości. 

Najboleśniej odrzucają odrzuceni, którzy nie przebaczyli. Jednak jeszcze boleśniej 

ci, którzy skrzywdzili i nie chcieli tego w sobie uznać. Jaki siniak na duszy ludzi z 

Nazaretu odsłonił Jezus swoimi słowami? Ci ludzie od lat nie mogli sobie 

przebaczyć, że odtrącili tak naprawdę Boga i uczynili z Niego „bozię!”. To daleka 

droga, najpierw uznać, że się przez wiele lat kpiło ze Stwórcy, później poprosić Go 

pokornie o przebaczenie, a wreszcie przyjąć siebie samego w skrusze i w końcu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

5 II św. Agaty 

6 II św. męcz. Pawła Miki i 

Towarzyszy 

8 II św. Hieronima Emilia-

niego; św. Józefiny Bakhity 

Cytat tygodnia: 
 

„Jeśli umocnieni będzie-
cie w nadziei i wierze, 
Ten, który wywyższa 
pokornych, dokona w 
was rzeczy wielkich.”  
 

Św. Hieronim Emiliani 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 03 lutego 2013 
800  za dobre serce i uczynki dla państwa Lagockich, aby Bóg Wszechmogący 
obdarzył ich długim życiem – od sąsiadki  
930 ++ Klementyna, Wacław, Helena, Mateusz z rodziny Jusis 
1100  ++ Bogumiła Wiśniewska 10 r.śm. Władysław Wiśniewski 10 r.śm. 
1230  ŻR  
1230  ++ 3 r.śm. Stanisława Mełnicka, Wincenty, Irena i Roman  
1800  + Salomea Jaroszewicz  
 

Poniedziałek, 04 lutego 2013 
700  
1800 ++ Kazimierz, Stanisława (k), Stanisław Łutowscy, Michalina, Franciszek 
Łagoccy  
 

Wtorek,  05 lutego 2013 
700  + Stanisław Błaszczyk 30 d.p.p. 
1800 + w 1 r.śm. Zbigniew Król 
  

Środa, 06 lutego 2013 
700  + Michał Nowik 
1800 ++ rodziców z rodz. Olszewskich Pelagia 3 r.śm. Paweł 7 r.śm. 
 

Czwartek, 07 lutego 2013 
700  
1800 + Tadeusz Fudal  
 

Piątek, 08 lutego 2013 
700   
1800 + Jadwiga Stasiak  
 

Sobota, 09 lutego 2013 
700   
1800  + 1r.ś. Jan Job 
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przebaczyć to sobie. Kiedy ktoś nam nagle uświadamia, że całe nasze staranie 

religijne jest imitacją czy podróbką, nie możemy tego znieść. Największą 

nienawiścią człowiek jest w stanie obdarzyć tego, którego najbardziej skrzywdził, 

gdyż jego krzywda jest dowodem popełnienia niegodziwości. Potrafimy 

nienawidzić Boga, ponieważ udowadnia nam właśnie to, że traktujemy Go jak 

żebraka, którego wyrzuca się za drzwi, jak złodzieja, którego trzeba przegnać, jak 

złośliwca, który jest odpowiedzialny za całe nasze nieszczęście. Często nawet nie 

zdajemy sobie z tego sprawy. Starajmy się, by nasze życie było tak przeżyte, że Bóg 

w nim nie będzie odtrącony, zepchnięty na margines – lecz będzie w jego centrum. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Agata 

Agata zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej 
czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o 
niej mamy przede wszystkim w aktach jej męczeństwa. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem 
zwyczaj, że sporządzano akta męczenników; większość z 
nich nie doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa 
Agaty pochodzą dopiero z V wieku. Według opisu 
męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 
235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się 
Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda 
zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. 
Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, 
wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały 
wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan 
aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej 
niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem 
Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, 
podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, 
w czasie którego zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać 
mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona 
na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r. Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym 
miejscu poza miastem. Papież Symmachus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie 
przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. 

Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św. 
Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to 
wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w 
katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, 
jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała doznać ocalenia. W dzień św. Agaty 
w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić 
ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by 
wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym  

 

HUMOR 
 

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem: 

- Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała? 

- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.. 

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Zwykła 
 

1. We wtorek święto św. Agaty. Tego dnia na mszy św. odbę-

dzie się obrzęd błogosławieństwa chleba. 

2. W sobotę o godz. 1100 msza św. i spotkanie dla osób cho-

rych, starszych i niepełnosprawnych. 

3. Po przerwie związanej z wizytą duszpasterską powracają 

spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu bierzmowania, scholii w czwartki o 1630 i służ-

by liturgicznej w soboty o 1000. 

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

cie 1480 zł. Za tydzień druga niedziela miesiąca  -taca inwe-

stycyjna. 

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Janina Żylińska z ul. Grottgera 
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