
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Pocieszyciel 
Pismo Święte pozwala nam poznać głęboką 

prawdę, prawdę nie będącą tylko wspomnieniem  

przeszłości, która 

minęła i stała się 

historią. Prawda ta 

jest nadal rzeczywi-

stością dzisiejszego 

Kościoła i Kościoła 

wszystkich czasów, 

bo jest nią Duch 

Święty. To On nas 

poucza, kieruje na-

mi i „popycha” nas 

we właściwych kie-

runkach. Towarzyszy nam od naszego początku aż 

do końca, od chrztu świętego po namaszczenie 

olejami świętymi. Jest obecny we wszystkich 

sakramentach świętych, które są znakiem 

niewidzialnej łaski, udzielanej nam przez Boga. To 

Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy czy 

przygotowuje do dobrej spowiedzi. Nam 

pozostaje tylko być otwartymi na to, co czyni w 

nas i dookoła nas. Wszelkie nasze przymioty, 

charyzmaty, uczucia i decyzje są Jego dziełem, bo 

to z Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

20 V NMP Matki Kościoła 

21 V św. męcz. Krzysztofa 

Magallanesa i Towarzyszy 

22 V św. Rity z Cascii 

24 V NMP Wspomożycielki 

Wiernych 

25 V św. Bedy Czcigodnego; 

św. Marii Magdaleny            

de Pazzi; św. Grzegorza VII 

Cytat tygodnia: 
 

„Ten Duch […] przybywa 
do dusz tak łagodnie, 
tak niezauważalnie,       
iż tylko niewielu        
dostrzega Jego      
prawdziwą wielkość.” 
 

Św. Maria Magdalena    
de Pazzi 

 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 19 maja 2013 
800 +15r.ś. Mieczysław Gorczyński  
930 z okazji imienin o bł. Boże i potrzebne łaski dla Sławomira i łaskę zdro-
wia dla Jana  
930 + Julian i rodzice z obojga stron  
1100 ++ Marianna i Józefat Markowicz  
1230 ++ Bronisława(k), Stanisław, Helena, ks. Zygmunta, zm. z rodzin Mie-
rzejewskich, Załęskich, Kobylińskich 
1800 + Z rodz. Michalskich, Kaczyńskich, Szponarów, Sadkiewiczów   
Poniedziałek, 20 maja 2013 
700   
1800 + Władysław Ponieważ, Marek, Jerzy, Wojciech, Adam, Władysław  
Wtorek,  21 maja 2013 
700  
1800 + Bogdan Jodinis 
Środa, 22 maja 2013 
700 
1800 ++Zofia, Józef, Krystyna, Andrzej, Piotruś Urbanek, zm. z rodz. Miłosz i 
Urbanek  
Czwartek, 23 maja 2013 
700  
1800 + Stanisław Marczak  
Piątek, 24 maja 2013 
700  
1800 + 13r.ś. Bronisław, Zofia i Konstancja Ulatowscy  
Sobota, 25 maja  2013 
700   
1800 + Albina(k), Franciszek, Izabela i dusze w czyśćcu cierpiące  
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To On jest Dawcą Łask, światłością sumień, radością serc, ochłodą w pracy, 

utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala, co zimne, co 

zbłąkane prowadzi do przystani zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym 

przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które On nam wysłużył na 

ziemi. Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego dary. Dziękujmy za dar pokoju. To jeden z 

najcenniejszych darów, jaki może spocząć w ludzkim sercu. To dar, który 

promieniuje taką mocą, że ucisza nawet najbardziej roztrzęsionych. „Różne są dary 

łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.” (1 Kor 12,5-7). Wolna 

wola, dana nam przez Boga, czasami prowadzi do błędnych decyzji i osądów, do 

złych działań. Zdając sobie z tego sprawę, tym bardziej powinniśmy wierzyć i 

dziękować Bogu za dzisiejsze Święto i za to, że poprzez Ducha Świętego spływają 

na nas Jego Dary. Dziękujmy słowami Sekwencji „Daj Twoim wierzącym, w Tobie 

ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj 

szczęście bez miary.”  

Święci znani… i nie znani  

Św. Maria Magdalena de Pazzi 
Katarzyna urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej 
rodzinie Pazzi we Florencji. Wykształcenie i wychowanie 
otrzymała od sióstr, które miały we Florencji szkołę i 
pensjonat dla dziewcząt z lepszych rodzin. W dziesiątym 
roku życia otrzymała pierwszą Komunię świętą. W tym 
samym roku, w uroczystość św. Józefa, złożyła ślub 
dozgonnej czystości. Jako dziecię wyróżniała się 
pobożnością, tak że gdy miała 12 lat, już miała szczęście 
rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd podobne objawienia zdarzały się częściej w jej 
życiu. Kiedy miała 18 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego Matki Bożej 
Anielskiej (1582). Klasztor stoi do dzisiaj na wzgórzu na przedmieściu Florencji. Tu 
otrzymała imię zakonne Marii Magdaleny. W rok później podczas choroby złożyła 
śluby. Kolejno pełniła obowiązki: zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i 
przełożonej domu. Wiodła życie umartwione i przeniknięte modlitwą. Wyróżniała 
się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież surowej. Doświadczała wielu 
cierpień. Od niebieskiego Oblubieńca otrzymała cierniową koronę, która zadawała 

jej bardzo silne bóle głowy. Dnia 25 marca 1585 roku otrzymała dar stygmatów, 
czyli odbicia na swoim ciele ran Pana Jezusa, chociaż na zewnątrz były 
niewidoczne. W kilka dni potem otrzymała od Chrystusa mistyczną obrączkę jako 
znak duchowych zaślubin. 17 maja 1585 roku wpadła w ekstazę, która trwała bez 
przerwy 40 godzin. W czasie jej trwania otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by 
codziennie odtąd przyjmowała tylko chleb i wodę, a jedynie w dni świąteczne by 
przyjmowała trochę pokarmu postnego. Otrzymała również polecenie, by sypiała 
odtąd tylko pięć godzin i to na wiązce siana, by w ten sposób wynagrodzić Panu 
Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. 8 czerwca 1585 roku rozpoczęła się nowa seria 
ekstaz, która trwała z krótkimi przerwami osiem dni. W ostatnich latach życia 
przechodziła wielkie cierpienia fizyczne i duchowe, które ją nawiedziły. Do tego 
dołączyły się prześladowania z zewnątrz od postronnych osób, do których wysyłała 
w imieniu Chrystusa listy z napomnieniami. Odpowiedzią z ich strony były szykany, 
a nawet groźby. W swoich wizjach otrzymała m.in. zrozumienie tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej i Wcielenia Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma ukazujące 
głębokie doświadczenia duchowości chrześcijańskiej. Zmarła 25 maja 1607 r.  
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – Zesłane Ducha Świętego 
 

1. Jutro drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego – święto Naj-

świętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Za tydzień uroczystość 

Najświętszej Trójcy.  

2. Zapraszamy ostatni tydzień na nabożeństwo majowe. 

3. Próba dla dzieci rocznicowych w poniedziałek o godzinie 18.30, 

dla młodzieży bierzmowanej we wtorek o 16.00, a dla dzieci 

pierwszokomunijnych w piątek na 16.00. Spowiedź dla dzieci 

pierwszokomunijnych po próbie, a dla dzieci rocznicowych, 

bierzmowanych i ich rodziców w piątek od godziny 18.00 

4. W przyszłą niedzielę o godz. 12.30 ks. bp. Józef Wysocki udzieli 

sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. 

5. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę inwestycyjną w kwocie 

2356zł 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności: 

+ Krystyna Górnicka l.54 z ul. Warmińskiej 

 


