
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Rzucić kamieniem 

Jezus nie pochwalał ani uczynków syna 

marnotrawnego, ani czynów kobiety, która 

cudzołożyła. Po raz drugi podkreśla, że o wiele 

niebezpieczniejsz

e jest osądzanie 

grzesznika niż 

jego grzech. O 

wiele 

niebezpieczniejsz

e było zgorszenie 

brata syna 

marnotrawnego, 

bo pozostawiało 

go poza domem ojca. Równie niebezpieczne było 

oskarżanie cudzołożnej kobiety dla tych ludzi, 

którzy ją w tym potępieńczym orszaku przywiedli 

do Jezusa, zamierzając ukamienować. Rzucanie 

kamieniami świetnie przekłada się na obraz 

przerzucania na kogoś własnych, ukrytych 

oskarżeń sumienia. Nazwalibyśmy to po łacinie 

proiectio. Większość mężczyzn dość łatwo 

posądza kobiety o to, co w nich jest ukrytym i wstydliwym problemem. Kiedy na 

ulicy wulgarnie określają kobietę albo w ich spojrzeniu można wyczytać słowo 

„dziwka”, to nie jest to niczym innym, jak tylko źle tłumionym pożądaniem. Jeśli 

człowiek nie chce przyznać się sam przed sobą do pewnych schorzeń sumienia, 

staje się to wszystko albo obsesją, albo zacznie wyciekać na powierzchnię 

 

Kalendarz liturgiczny: 

18 III św. Cyryla Jerozolim-

skiego 

19 III św. Józefa Oblubieńca 

23 III św. Turybiusza z 

Mongrovejo 

Cytat tygodnia: 
 

„Jeśli poznasz smak go-
ryczy popełnionych błę-
dów, także ona osta-
tecznie okaże się naj-
bardziej skutecznym 
lekarstwem.” 
 

Św. Jan Chryzostom 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 17 marca 2013 
800  o Bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Syna  
930 + Franciszek Łęgowski w 22r.ś.  
930 ++ Bronisław, Maria Deniźiak, Wacław, Zygmunt, Wiesława(k), Renata i 
Hanna   
1100 + 22r.ś. Czesław, Helena, Antoni, Władysław  
1230 ++ z rodziny Jezierskich i Baranowskich   
1230 ++ 10r.ś. Wacław Kowalski i rodzice z obojga stron  
1800 + Stanisława(k), Wincenty, Krystyna   
 

Poniedziałek, 18 marca 2013 
930   + Kazimiera Wójcik 
1800 + Józef Marczyk w 11r.ś. oraz rodzice z obojga stron 
  

Wtorek,  19 marca 2013 
700 + Władysław Dudar  
1800 + Józef Ćwikliński i rodziców z obojga stron  
 

Środa, 20 marca 2013 
700     
1800 + Albin i Apolonia Rokitcy  
 

Czwartek, 21 marca 2013 
700  
1800 + Genowefa Jankowska w 30d.p.p. 
 

Piątek, 22 marca  2013 
700   
1800  o łaskę wiary i gorliwość apostolską w Diecezji Elbląskiej  
 

Sobota, 23 marca  2013 
700  + Krystyna Białek w 30d.p.p. 
1800 + Krystyna Bocoń i w 2r.ś. Józef Bocoń  
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świadomości w postaci rzutowania na inne osoby swoich stłumionych wynaturzeń, 

w postaci projekcji. Przypisuje się wtedy in- nym dokładnie to, czego w sobie 

samym nie chce się uznać. Inni stają się lustrami lub ekranami naszych 

wewnętrznych potworów. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Cyryl Jerozolimski  

Cyryl urodził się około 315 roku w Jerozolimie. Pochodził 

z rodziny chrześcijańskiej, bardzo przywiązanej do wiary 

świętej. Zwyczajem pobożnych rodzin Cyryl od młodości 

zaprawiał się w ascezie chrześcijańskiej w jednym z 

klasztorów Palestyny. Z rąk biskupa Jerozolimy, św. 

Makarego, przyjął święcenia diakonatu (334), a z rąk 

jego następcy, św. Maksyma, otrzymał święcenia 

kapłańskie (344). Po śmierci św. Maksyma na stolicę 

jerozolimską został wybrany św. Cyryl. Ze względu na 

rangę pierwszej w świecie stolicy biskupiej wybór musiał 

zatwierdzić synod w Konstantynopolu, cesarz i papież. Cyryl z takim zapałem zabrał 

się do pasterzowania, że współczesny mu św. Bazyli Wielki (+ 379) wyraża o nim 

najwyższe pochwały. Trzykrotnie był zsyłany na wygnanie z powodu zdecydowanej 

postawy wobec arian. Najpierw wystąpił przeciwko niemu ariański metropolita 

Cezarei Palestyńskiej, Akacjusz. Skłonił on ariańskiego cesarza Konstancjusza, żeby 

ten skazał Cyryla jako "heretyka" na wygnanie (351). Święty został zesłany do 

Tarsu, rodzinnego miasta św. Pawła Apostoła. Tamtejszy biskup przyjął go z wielką 

czcią. Synod w Seleucji potępił arianizm, Akacjusza skazał na wygnanie, a św. 

Cyryla odwołał z banicji. Po 9 latach Cyryl mógł wreszcie powrócić do swojej 

owczarni. Akacjusz jednak nie myślał bynajmniej ustąpić. Korzystając z ponownej 

życzliwości cesarza wymógł na nim, by na synodzie w Konstantynopolu Cyryl został 

ponownie potępiony i skazany na wygnanie. Tym razem tułaczka biskupa nie 

trwała długo, bo w kilka miesięcy potem kolejny cesarz, Julian Apostata, pozwolił 

mu powrócić. Nie niepokojono go przez 19 lat. W tym czasie rozwinął pełną 

działalność, aby przywrócić jedność Kościołowi w Jerozolimie. Wtedy powstała 

większość jego katechez, czyli mów, w których wyjaśnił całokształt prawd wiary 

Chrystusowej. Po rychłej śmierci Juliana Apostaty panowanie objął znowu cesarz 

ariański, Walens (364-378). Cyryl musiał po raz trzeci opuścić swoją owczarnię. 

Pozostał na banicji 8 lat, czyli aż do swojej śmierci, bowiem następca cesarza 

Walensa, Walentynian, także arianin, nie pozwolił mu wrócić. Cyryl pożegnał 

ziemię dla nieba daleko od diecezji 18 marca 386 roku, gdy miał ok. 71 lat życia i 38 

lat pasterzowania.  

HUMOR 
 

Jerozolima, rok ok. 30. Na placu stoi grupka ludzi, trzymając w ręku 

kamienie, a pod murem nierządnica. Na środku stoi Jezus i mówi: 

"Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień". Wszystkim ręce opadły. Na-

gle z tyłu nad głowami wyleciał do góry kamień i spadł obok nierządnicy. Jezus 

spojrzał uważnie: 

- Ile razy mam powtarzać, żeby się mama nie mieszała? 

Ogłoszenia parafialne – V Niedziela Wielkiego Postu 
 

 

1. We wtorek Uroczystość św. Józefa – dzień uroczystego roz-

poczęcia pontyfikatu papieża Franciszka jak również dzień 

imienin J.E. Ks. Bpa Józefa Wysockiego. Msza Św. o 1800. 

2. Nabożeństwa wielkopostne: w piątek droga krzyżowa dla 

dzieci o 1630 , dla dorosłych o 1730 i dla młodzieży o 1900. 

Gorzkie żale w niedzielę o 1730. 

3. Za tydzień Niedziela Palmowa – na Mszy Św. o 1100 procesja i 

konkurs dla dzieci. Warsztaty Terapii Zajęciowej będą  sprze-

dawać palmy. 

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

2580 zł. 
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