
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 7; XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 13 LISTOPADA 2011 
 

 
Mam talent 

Przedostatnia Niedziela Zwykła w tym roku li-

turgicznym pragnie nam przypomnied znaną 

wszystkim przypowieśd o talentach. W rozu-

mieniu bi-

blijnym Ta-

lent to 

zmieniająca 

się w róż-

nych cza-

sach waga 

złota albo 

srebra, 

równa 34,3 

kg. Talent 

był bardzo 

cenną jednostką monetarną – stanowił równo-

wartośd 6 tysięcy drachm lub 3 tysięcy sykli. Nic 

więc dziwnego, że powierzenie komuś talentu 

świadczyło o wielkim zaufaniu do tej osoby. 

Najdoskonalszym dawcą talentów jest Bóg. To 

On obdarza nimi każdego z nas. Co zrobid z tymi 

talentami? Są dwie drogi, które wskazuje nam 

dzisiejsza Ewangelia. Można stad się „sługami 

dobrymi i wiernymi” i korzystad ze zdolności 

 

Kalendarz liturgiczny: 

15 XI św. Alberta Wielkiego 

16 XI Rocznica pośw. rzym-

skich bazylik św. Ap. Piotra i 

Pawła; NMP Ostrobram-

skiej; św. Małgorzaty Szkoc-

kiej 

17 XI św. Elżbiety Węgier-

skiej 

18 XI bł. Karoliny Kózków-

ny 

19 XI bł. Salomei 

Cytat tygodnia: 
 

„Pokładanie nadziei w 
Bogu oznacza dążenie 
do Niego z dobrymi 
uczynkami.” 
 

Św. Albert Wielki 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 13 listopada 2011 
800  + 3r.ś. Andrzej Boban 
930  ++ Andrzej Mróz 1r.ś. i Zygmunt Orzechowski 5r.ś. 
930 o bł. Boże i potrzebne łaski dla Karoliny Kobak w 18stą rocznicę urodzin 
1100  ++ 8r.ś. Czesław Czarniecki, Józefa(k), Jan, Józef Wronów, Agnieszka, Wiktoria, Stefan 
Czernieckich, Marian Okołowicz, Tomasz Zdyb, Maria, Aniela, Antoni Malickich, Janina, 
Katarzyna, Franciszka Zdrzałków 
1230 ++ Helena Hojnacka w 5r.ś. Józef 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Poniedziałek, 14 listopada 2011 
700 o łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla Gertrudy 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Wtorek, 15 listopada 2011 
700  W wiadomych Bogu sprawach 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Środa, 16 listopada 2011 
700  
1800 ++ 20r.ś. Jan, Agnieszka, Antoni, Tadeusz, Ryszard i zmarli z obu stron oraz za dusze w 
czyśdcu cierpiące 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Czwartek, 17 listopada 2011 
700 ++ Jadwiga i Henryk Stasiak 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Piątek, 18 listopada 2011 
700 
1800 ++ Jan, Halina Gryta w 9r.ś. 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Sobota, 19 listopada 2011 
700  

1800 + Marta Sinicka 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
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jakie się otrzymało od Boga, starając się pomnażad je pełniąc dzięki nim dobre 

uczynki, pomagając innym ludziom. Można również przybrad postawę „sługi 

złego i gnuśnego” – nie rozwijad swoich zdolności, marnowad swój czas, byd 

leniwym. Droga pomnażania talentów to droga stawiania sobie wymagao. 

Znamy słowa bł. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagad nawet gdyby inni 

od was nie wymagali”. Są to słowa zachęty do pracy przy pomnażaniu swoich 

zdolności, do pracy nad swoimi słabościami, do jak najlepszego wykonywania 

swoich obowiązków, do pracy przy stawaniu się dobrymi, bardziej Bożymi 

ludźmi. To nie jest ponad nasze siły i możliwości – to jest osiągalne. Pamiętaj-

my słowa św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. (Flp 4,13). 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Karolina Kózkówna 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 

2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzie-

ci. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele 

parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali nie-

wielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. 

Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, 

która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie 

wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu 

Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów 

i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. 

Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". 

Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na 

wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych 

i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie 

Bożego Narodzenia - kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się 

wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - 

modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzi-

com, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 

roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 

roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. 

Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, 

była pracowita i obowiązkowa. Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej 

wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i 

społeczną. Karolina pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której 

przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, 

śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów. Karolina 

była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę 

wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechi-

zowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odma-

wiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby 

bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im 

różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przy-

jęcie Wiatyku. Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej, 18 

listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordo-

wał, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku dniach, 4 grudnia 1914 

r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej śmierci nie 

miała ludzkich świadków. Pogrzeb Karoliny był wielką manifestacją okolicznej lud-

ności, która z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczenni-

cy. Pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 r. Jan Paweł II w 

Tarnowie beatyfikował Karolinę. Jest ona patronką Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. 

Ogłoszenia parafialne – XXXIII Niedziela Zwykła 
1. W przyszła niedzielę Uroczystośd Chrystusa Króla, zakooczenie roku ko-

ścielnego – dzieci na mszę św. o 11.00 przynoszą korony. 
2. Za tydzieo na wszystkich mszach św. będziemy gościd kleryka naszego el-

bląskiego seminarium, który wygłosi kazanie i będzie rozprowadzał kalen-
darze. 

3. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie  1680zł. 
4. W tym tygodniu rozpoczynamy pracę nad wykonywaniem schodów do ko-

ścioła przy ulicy Rawskiej. 
5. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby Kościoła na wschodzie. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Aleksander Miciak l.84 
 


