
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Trójca 
Kiedy człowiek czyni głęboki namysł nad tajemnicą 

świata i siebie samego, okazuje się, że pyta 

właściwie o jedno: o 

Boga! Nie jest to tylko 

pytanie szkolne, czy 

kościelne, ani tym 

bardziej obojętne 

życiowo... Ono jest 

pytaniem o początek, o 

drogę spełniania siebie 

oraz o cel życia 

człowieka i świata. Bóg 

zaś sam nie jest w sobie na wieki zamkniętą i 

niedostępną Tajemnicą... Od samego początku 

Bóg wielokrotnie i na różne sposoby objawia się 

człowiekowi w świecie. Mądrość Boża – Słowo, 

które wychodzi z Jego ust i ma Moc Ducha 

wychodzi naprzeciw pytaniom człowieka i 

odpowiada: „Od wieków jestem stworzona, od 

początku zanim ziemia powstała...” I w psalmie: 

„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, 

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym 

jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn 

człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go 

niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go 

 

Kalendarz liturgiczny: 

27 V św. Augustyna               

z Canterbury 

29 V św. Urszuli              

Ledóchowskiej 

30 V Najświętszego Ciała      

i Krwi Chrystusa 

31 V Nawiedzenie NMP 

1 VI św. Justyna 

Cytat tygodnia: 
 

„Ojciec bowiem         
dokonuje wszystkiego 
przez Słowo w Duchu 
Świętym, i w ten sposób 
zostaje zachowana    
jedność Trójcy.” 
 

Św. Atanazy 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 26 maja 2013 
800 + 24 r.ś. Włodzimierz Byliński  
930  21 urodziny Pawła  
1100 + Edward Kuklik 
1230 + Grzegorz Rostankowski  
1800 + rodziców obojga stron Jan i Stefania, Ignacy i Marianna  
Poniedziałek, 27 maja 2013 
700   
1800 + Zbigniew Ponke  
Wtorek,  28 maja 2013 
700  
1800 o zdrowie i Bł. Boże dla Jana Połomki  
Środa, 29 maja 2013 
700 
1800 + Bogdan Jodonis 30d.p.p. 
Czwartek, 30 maja 2013 
800  
930 

1100 + 5r.ś. Ks. Jana Nowak i rodzice Helena i Stanisław   
1800 ++ Tadeusz Brzozowski 11r.ś. zm. rodzice z obojga stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące  
Piątek, 31 maja 2013 
700 ++ Tadeusz Brzozowski i dusze w czyśćcu cierpiące 
1800 o zdrowie i bł. dla córek Alicji i Anny oraz wnuka Mieszka  
Sobota, 01 czerwca  2013 
700   
1800 1r.ś. Patryk Balana  
1800 1r.ś. Mateusz Szydłowski  
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czcią i chwałą”. Bóg mówi przez istnienie wszechświata – kosmosu, który 

podtrzymuje aktem stwórczej woli. Przez sens ludzkiej historii, w której wszystko 

zmierza ku swej pełni, ku objawieniu swej największej tajemnicy jedności Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego. Bóg posyłając w pełni czasów swojego Jedynego Syna i 

Ducha Miłości, objawia swoją najbardziej wewnętrzną tajemnicę: „Jest Wieczną 

Wymianą Miłości – między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przez tegoż 

Syna i w Duchu Świętym przeznaczył do współuczestnictwa w tej wymianie” (por. 

KKK 221). Ten Syn, który wziął w Siebie każdego z nas, streścił w Sobie naszą 

społeczną i indywidualną historię, odkupił nas Krwią swoją i przywrócił nam 

godność dzieci Bożych – jest jedyną Drogą ku Ojcu. Bóg mówi do nas przez Ducha 

Świętego, który jest Trzecią Osobą Bożą, w której „spotykają się i miłują” Ojciec i 

Syn. Duch Boży jest dla całego stwozenia źródłem harmonii i ładu, wolności i 

miłości. To On daje człowiekowi możliwość poznawania Boga, prowadzenia życia 

religijnego wiążąc nasze życie z Jezusem i uzdalniając nas do wyznania, że „Jezus 

jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,11). Duch Święty wreszcie buduje 

wspólnotę Kościoła świętego, jest jego Duszą ożywiającą, od początku zaistnienia 

aż do końca historii ziemskiej, przygotowując go do pełni królestwa Bożego. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Augustyn z Canterbury  
Augustyn, zwany także apostołem Anglii, żył w VI w. 
Będąc opatem benedyktyńskiego klasztoru św. 
Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza 
Wielkiego wraz z 40 mnichami do Brytanii (596). 
Król Kentu, św. Etelbert wraz z małżonką Bertą, 
przyjął ich życzliwie w Wielkanoc 597 r. Dzięki 
pomocy króla w jego stolicy, w Canterbury, została 
wystawiona katedra, pierwsza na ziemi angielskiej, 
biskupstwo i opactwo benedyktyńskie pw. świętych 
Piotra i Pawła. Sakrę biskupią otrzymał Augustyn za 
zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles w Galii. 
Wraz z królem i jego dworem przyjęło Chrzest 
święty około 10000 Sasów w Anglii. Praca 
ewangelizacyjna czyniła tak szybkie postępy, że już w roku 601 papież przysłał na 
pomoc nową grupę zakonników. Równocześnie ustanowił 2 metropolie i 24 

sufraganie. Jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbury Augustyn 
otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Metropolia druga powstała w Yorku, ale 
formalnie dopiero po śmierci św. Augustyna. Augustyn zmarł 26 maja 604/605? r. 
Został pochowany w kościele opackim-katedralnym pw. świętych Piotra i Pawła w 
Canterbury obok św. Etelberta. Na miejscu, gdzie św. Augustyn miał, wraz ze 
swoimi towarzyszami, po raz pierwszy stanąć na ziemi angielskiej w Ebbsfleet, 
wystawiono na pamiątkę oryginalny, do dziś obecny obelisk-krzyż. Canterbury było 
stolicą katolickich prymasów przez prawie 1000 lat do czasu, kiedy król Henryk VIII 
wprowadził anglikanizm. Odtąd katedra w Canterbury jest stolicą tego właśnie 
Kościoła (od roku 1534), a katedra prymasów katolickich przeniosła się do Londynu 
(od w. XIX). W ikonografii Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako 
benedyktyn. 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 

1. W czwartek przeżywamy Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu 

msze św. o 800, 930 z procesją do czterech ołtarzy i  o godz. 1800. 

Prosimy o przygotowanie ołtarzy następujące wspólnoty:        

ołtarz I – Odnowa w Duchu Świętym;  

ołtarz II – Domowy Kościół;  

ołtarz III – Akcja Katolicka;  

ołtarz IV – Caritas i młodzież.  

Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków na próbę we 

wtorek o 1700. Prosimy o przynoszenie płatków kwiatów. 

2. Nabożeństwo majowe do piątku włącznie o 1730. Od soboty na-

bożeństwo czerwcowe po wieczornej mszy św. przez cały czer-

wiec. 

3. W piątek święto Nawiedzenia NMP. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę  w kwocie 1428. Za tydzień 

zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. 

5. Za tydzień spotkanie Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. 

 


