
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 73; IV NIEDZIELA WIELKANOCNA; 21 KWIETNIA 2013 
 

 

 
Jedna owczarnia 
Czwarta niedziela po Wielkanocy jest 

poświęcona Dobremu Pasterzowi – Jezusowi 

Chrystusowi. On 

sam nazwał siebie 

Dobrym Pasterzem, 

bo pragnie, aby cały 

ludzki rodzaj stał się 

jedną owczarnią, 

pod jednym 

Pasterzem, aby był 

Jego owczarnią, której On strzeże i dla której 

jest źródłem życia i zbawienia. W myśleniu Pana 

Jezusa nie ma miejsca na zabijanie wrogów. Jest 

miejsce na poświęcenie siebie dla ratowania 

innych. Przynależność do owczarni Chrystusa 

nie jest przywilejem zastrzeżonym tylko dla 

niewielu, jest darem ofiarowanym bez różnicy 

wszystkim ludziom, którzy zechcą go przyjąć. 

Pan Jezus mówi: „Moje owce słuchają Mego 

głosu,... Idą one za Mną i Ja daję im życie 

wieczne.” (J10, 27,28). Z kolei w Apokalipsie św. Jana mamy zapowiedź czasów 

ostatecznych, czasów, które wszystkich nas czekają. Mamy nadzieję spotkania 

Pana na końcu naszej drogi, mamy nadzieję, że znajdziemy się wśród tych, 

„którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je 

 

Kalendarz liturgiczny: 

23 IV św. Wojciecha 

24 IV św. Fidelisa z Sigma-

ringen, św. Jerzego 

25 IV św. Marka Ewangeli-

sty 

Cytat tygodnia: 
 

„Pokarmem wybranych 
jest obecność oblicza 
Bożego. Gdy się weń 
wpatrują, dusza syci się 
bez końca pokarmem 
życia.” 
 

Św. Grzegorz Wielki 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 21 kwietnia 2013 
800 + Władysław Dudar (greg. 21) 
930 + Jerzy Zgórzyński  
930 + Józef, Józefa(k), Czesława(k) 
1100  2r.ś. Jan Rybaczewski  
1230 ++5r.ś. Leokadia Żak, Tadeusz; Reginę i Jana Dolińskich, Zofię    
1800 o zdrowie i dalsze siły dla Barbary i Józefa  
 

Poniedziałek, 22 kwietnia 2013 
700   
1800 + Władysław Dudar (greg. 22) 
 

Wtorek,  23 kwietnia 2013 
700  
1800 + Władysław Dudar (greg. 23) 
 

Środa, 24 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 24) 
1800  + Szarlota Szelezińska  
 

Czwartek, 25 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 25) 
1800 30r.urodzin Anny o potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie  
 

Piątek, 26 kwietnia 2013 
700 + Irena Skibińska w 30d.p.p. 
1800 + Władysław Dudar (greg. 26) 
 

Sobota, 27 kwietnia  2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 27) 
1800 + Stefan 1 r. śm. 
1800 + Halina Mierzaniec 3 miesiące po śmierci z okazji urodzin 
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wybielili.”(Ap 7,9d), i którym żal, smutek „i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.” (Ap 

7,17d). W tych słowach jest warunek, który musimy spełnić, aby należeć do 

Dobrego Pasterza. Czy słyszymy głos naszego Zbawiciela? Jeśli przyjmujemy i 

wypełniamy Ewangelię, jeśli zważamy na głos sumienia, na głos natchnień 

wewnętrznych, jeśli wprowadzamy te głosy w życie i w czyn, to znaczy, że 

idziemy za naszym Dobrym Pasterzem z coraz większą wiernością i gorliwością. 

To także znaczy, że należymy do Jezusa, a należeć do Jezusa, to należeć do Jego 

Ojca. I wtedy żadne potęgi świata nie są w stanie wyrwać człowieka z rąk Boga. 

W nich zawsze jest bezpieczny. Tylko sam człowiek dobrowolnie może uciec z 

tych rąk. Zło o tym wie i wciąż kusi, by człowiek się na to zdecydował. Zło nie 

wyrwie, ale może skusić. Idźmy więc za Dobrym Pasterzem, który jest źródłem 

naszej radości, który oddał życie za każdego z nas, za wszystkich ludzi na 

świecie. Jego owczarnia jest przestrzenią otwartą dla wszystkich, którzy tam 

chcą wejść, a Jego Serce jest „bramą owiec” – kto godzi się wejść przez tę 

bramę, zostanie przyjęty i znajdzie zbawienie. Bóg Ojciec czuwa nad nami, 

Jezus Chrystus chroni nas w jedności z Ojcem, gdyż, jak sam powiedział: „Ja i 

Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10,30). 

Święci znani… i nie znani  

Św. Marek Ewangelista 
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po 
zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił św. Markowi 
Chrztu świętego. Dlatego nazywa go swoim synem (1 P 
5, 13) Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży 
do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr. 
Kiedy zaś Paweł chciał iść w głąb małej Azji przez wysokie 
góry Tauru, Marek się sprzeciwił, co bardzo rozgniewało 
Apostoła Narodów. Marek nie czuł się zdolny ponosić 
trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 
49 w Pergo zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13). Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą w swą 
drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale Apostoł 
Narodów się nie zgodził. Wtedy Barnaba opuścił Pawła, tak że ten odtąd sam w 
towarzystwie św. Łukasza Ewangelisty i innych odbywał swoje apostolskie 
podróże. Razem wówczas Barnaba i Marek udali się na Cypr. Była to wyspa 

rodzinna Barnaby, a być może, że również św. Marka (Dz 15, 35-40). W kilkanaście 
lat potem, w roku 61 widzimy ponownie św. Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o 
tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol 4, 10; Flm 24). Możliwe, że 
Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św. Pawła, do wspomnianych adresatów, 
gdyż Apostoł Narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia. Nie wiemy nic 
pewnego o dalszych losach jego życia. Według tradycji miał być założycielem 
gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał 
ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają słusznie 
datę jego śmierci do czasów cesarza Trajana (98-117). Odnośnie męczeństwa św. 
Marka nie mamy żadnych danych. Zastanawia, że o śmierci męczeńskiej św. Marka 
nic nie wie św. Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, wg której 
Marek miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet w Lorch (Austria). Święty Marek 
znał doskonale język aramajski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż 
często tłumaczy słowa aramajskie na język grecki (Mk 5, 4; 14, 36; 15, 22). 
Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 12). Ewangelię swoją pisał 
zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: 
Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako świadków pośrednich męki Pańskiej. 

HUMOR 
Turysta pyta bacę: 

- Baco, dlaczego wywiesiliście przed drzwiami tabliczkę "Uwaga 

pies", skoro macie małego pieska? 

- Bo już trzy razy mi go zdeptali! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Wielkanocna 
 

1. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski 

i naszej diecezji elbląskiej. Msze św. o 700 i 1800. 

2. Próba dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek o 

1600. 

3. Zapraszamy na msze św. w tygodniu o 700 i 1800 a w każdy 

czwartek na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

w ciszy od 1700 do 1800. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na tacę w 

kwocie 1098 zł. 
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