
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
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 67; IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU; 10 MARCA 2013 

 

 
Miłosierny Ojciec 

Opowieść o synu marnotrawnym, czy – co 

podkreślił w encyklice «Dives in misericordia» Jan 

Paweł II – o mi-

łosiernym ojcu to 

prawdziwe arcy-

dzieło literatury. 

Roman Brand-

staetter, nazywa-

jąc tę przypowieść 

arcydziełem, my-

ślał również o 

pięknym, plasty-

cznym zobrazo-

waniu, którego dokonał Rembrandt. Można 

powiedzieć, że arcydzieło zrodziło arcydzieło. 

Święty Łukasz zrodził Rembrandta. I my stajemy 

przed arcydziełem Boga Stwórcy, stajemy przed 

człowiekiem, przed sobą samym. Bo pragniemy 

spojrzeć na siebie oczyma wiary, pragniemy rozejrzeć się i przyjrzeć sobie, światu, 

w którym żyjemy, aby przybliżyć się do Boga. Tenże Brandstaetter w jednym ze 

swoich wierszy powie: „Daj nam, Panie, natchnienie do wiary, bo wiara jest 

prawdziwą Twórczością”. Jest opowieść o głębokim dramacie, który się rozgrywa 

pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna. Patrząc na tę 

przypowieść, można zatrzymywać się raz na postaci ojca, a innym razem na postaci 

syna. Najpierw tego pierwszego, potem również i drugiego, który na chwilę też 

pojawia się w tej przypowieści. Opowieść mówi o naszym grzechu, ale pokazuje, że 

 

Kalendarz liturgiczny: 

10 - 16 III IV Tydzień Wiel-

kiego Postu 

Cytat tygodnia: 
 

„Bóg nigdy nie jest tak 
blisko, jak gdy kładzie 
krzyż na nas, ale i nigdy 
nie przynosimy Mu ta-
kiej chwały, jak wów-
czas, gdy chętnie go 
dźwigamy.” 
 

Bł. Michał Sopoćko 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 10 marca 2013 
800  + Antonina, Franciszek, Jerzy Lagocki  
930 ++ Jadwiga i Aleksander Grochocki i zm. z rodziny  
930 ++ Apolonia Dzieciątek, Stanisław, Jarosław zm. z obu stron  
1100 + Krystyna, Franciszek, Honorata i dziadków z obu stron 
1100 w 9r.ur. Weroniki o Bł. Boże  
1230  ++ Ewelina, Eugeniusz, Marek  
1800  + w 1r.ś. Stanisław Horbal   
 

Poniedziałek, 11 marca 2013 
930  dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o dalszą opiekę dla Krzysztofa 
i rodziny  
1800 + Grzegorz Rostankowski  
 

Wtorek,  12 marca 2013 
930   
1800 + Krystyna Białek   
 

Środa, 13 marca 2013 
930 + Krystyna Zabost i dusze w czyśćcu cierpiące  
1630 o zdrowie i Bł. Boże dla rodziny Kąkol 
1800 + 8r.ś Jadwigi i Kazimierza  
 

Czwartek, 14 marca 2013 
700  
1800 + Jerzy Bartnicki w 30d.p.p. 
 

Piątek, 15 marca  2013 
700 + Jarosław Kasprowicz  
1800 + 2r.ś. Damiana  
 

Sobota, 16 marca  2013 
700  + Krystyna Białek   
1800 ++ Jan i Zofia Kajko, zmarłych z rodziny Kajko  
 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


zawsze możliwy jest powrót. Mówi o utracie naszej godności – nazwijmy ją 

godnością „syna w domu Ojca”. Jest to również opowieść o naszych domowych, 

rodzinnych relacjach. Syna do ojca, matki do córki. Jakże często ostro oceniamy 

swoich rodziców, musimy pokochać ich takimi, jakimi są. Żyjemy, dorastamy w 

klimacie wzajemnej miłości, a jeśli tej miłości nie ma, wtedy pojawia się dramat. 

Jest to dalej opowieść o zazdrości, ten drugi syn wiele mówi o nas samych. 

Przypowieść ta mówi w końcu i o radości, i o tym, że dla Boga wszystko jest 

możliwe, bo On kruszy najtwardsze serca. „Cieszmy się i  radujmy, że ten twój 

brat...”. Warto czasami na tę ewangeliczną przypowieść spojrzeć przez postać ojca. 

Takie patrzenie zaproponował Papież w encyklice «O Bożym miłosierdziu». Ojciec 

tutaj jest nazywany miłosiernym. „Precyzyjny rysunek stanu duszy syna 

marnotrawnego pozwala nam z podobną precyzją zrozumieć, na czym polega 

miłosierdzie Boże”. Bo przecież postać ojca przez analogię odsłania Boga, który jest 

Ojcem. Postępowanie tego ojca z przypowieści, sposób jego zachowania pozwala 

nam odnaleźć wątki Bożego miłosierdzia w jego prostocie i głębi.  

Święci znani… i nie znani  

Św. Alojzy Orione  

Alojzy urodził się 23 czerwca 1872 r. jako syn 
kamieniarza w Pontecurone, w pobliżu Tortony. 
Kiedy Alojzy miał 6 lat, rozpoczął naukę w szkole 
prywatnej w stopniu podstawowym. W wolnych 
godzinach pomagał w domu. W trzynastym roku 
życia zgłosił się do franciszkanów. Pozostał tam 
jednak niecały rok - musiał wracać do domu, gdyż 
rozchorował się na zapalenie płuc. Po powrocie  do 
zdrowia pomagał ojcu w brukowaniu ulic i dróg. Miejscowy proboszcz poznał się 
na niezwykłych zaletach chłopca - zarówno moralnych, jak i duchowych. Dlatego 
umieścił go w internacie, który założył i prowadził św. Jan Bosko w Turynie 
(wrzesień 1886). Orione miał wówczas 14 lat. Następnie wstąpił do diecezjalnego 
seminarium duchownego w Tortonie. 13 kwietnia 1895 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Miał wówczas 23 lata. W roku 1903 powstałanowa rodzina zakonna 
pod nazwą Synów Bożej Opatrzności, zwana popularnie orionistami. Z czasem  
powstała także gałąź żeńska. Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich rzemiosła, 
przygotowywał do pracy na roli, tworzył internaty. Pełen troskliwości o zbawienie 

dusz nie zapomniał Don Orione także o misjach zagranicznych, zakładając 
placówki: w Argentynie, Brazylii, Chile, w Urugwaju itp., by nieść pomoc włoskim 
emigrantom. Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo że nigdy w 
niej nie był, ukochał ją za jej szczególną wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności 
i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł 
był mawiać, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy dnia 1 września 
1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, kazał odprawić w intencji naszej 
Ojczyzny nabożeństwo błagalne o ratunek dla niej. Przy ołtarzu kazał  umieścić 
flagę biało-czerwoną. Alojzy Orione zmarł na zawał serca 12 marca 1940 r. 
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1. Plan rekolekcji od poniedziałku do środy: 

8
00

 – gimnazjum z Gronowa Górnego 

9
30

 – dorośli 

1045 – szkoła podstawowa z Gronowa Górnego 

1200 – gimnazjum z Rawskiej 

1800 – dorośli 

1900 – młodzież 

Pół godziny przed każdym nabożeństwem okazja do sakra-

mentu pokuty. 

2. Nabożeństwa wielkopostne: w piątek droga krzyżowa dla 

dzieci o 1630 , dla dorosłych o 1730 (prowadzi wspólnota Du-

chowej Adopcji) i dla młodzieży o 1900. Gorzkie żale w nie-

dzielę o 1730. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwocie 

2031 zł. 

4. Przed kościołem Panie z Caritas naszej parafii rozprowadzają 

świece wielkanocne. 

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Władysław Dudar, l. 83 z ul. Grottgera 

+ Kazimiera Wójcik l. 88 z ul. Firleja 
 


