
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Nie płacz 
Zarówno w dzisiejszym pierwszym czytaniu jak i w 

ewangelii słyszymy o żarliwej modlitwie i o Mężu 

Bożym, który, 

wskrzeszając 

zmarłego, nie 

tylko przywraca 

wdowie 

wszystko, co 

kochała, ale i 

zapewnia jej podporę na dalsze lata życia. 

Czytanie i Ewangelia, spójne ze sobą w treści i 

formie, poruszają nasze serca i wlewają w nas 

nadzieję, że Bóg, który wszystko może, zrobi dla 

nas wszystko, o co poprosimy, jeśli modlitwa 

nasza będzie gorąca i szczera. Czy zatem drugie 

czytanie nieco odbiega od pozostałych? Przecież 

tutaj nikt nie umiera, nikogo Bóg nie wskrzesza. 

Czy aby na pewno odbiega? List św. Pawła do 

Galatów zawiera ważne treści o odrodzeniu, 

wręcz o powrocie do życia. Ale ten akurat powrót 

to nawrócenie do Boga, do wspólnoty Kościoła 

tych, którzy Mu wierzą, ufają i głoszą Jego Chwałę 

i Wielkość. Za najważniejsze zdanie z tego czytania 

można uznać słowa: „Oświadczam więc wam, 

bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest 

 

Kalendarz liturgiczny: 

10 VI bł. Bogumiła 

11 VI św. Barnaby 

12 VI bł. męcz. Antoniego 

Nowowiejskiego                       

i Towarzyszy 

13 VI św. Antoniego              

z Padwy 

14 VI bł. Michała Kozala 

15 VI bł. Jolanty 

Cytat tygodnia: 
 

„Miłosierdzie wobec 
ubogich leczy trud   
skąpstwa i czyni duszę 
piękną. 
 

Św. Antoni z Padwy 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 09 czerwca  2013 
800 ++ 38r.ś. Antoni Barański, Franciszkę, Mieczysław, Zdzisław  
930 + Tadeusz Brzozowski  
1100  5r.ślubu Doroty i Sebastiana Bugajskich i synka Sebusia 
1230 + Franciszek Wołpiku  
1800  29r. ślubu Anny i Ryszarda bł. Boże dla rodziny i dary Duch Św.  
Poniedziałek, 10 czerwca  2013 
700   
1800 + Krzysztof Lipski 30d.p.p. 
Wtorek,  11 czerwca  2013 
700  
1800 + Bogdan Jodinis  
Środa 12 czerwca  2013 
700  
1800   
Czwartek, 13 czerwca  2013 
700  
1800 o bł. Boże dla Emilii Falkiewicz w 84r.urodzin   
Piątek, 14 czerwca  2013 
700  
1800  
Sobota, 15 czerwca  2013 
700   
1800  + Krystyna Zabost  
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wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś 

człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.” (Ga 1,11-12). Podobnie jak 

młodzieniec z Naim, jak młodzieniec wskrzeszony przez Boga dzięki modlitwom 

Eliasza, wreszcie jak święty Paweł nawrócony na wiarę, każdy z nas może 

podźwignąć się z marazmu codzienności, z lęku, płaczu i dzięki modlitwom 

skierowanym do Boga może zostać umocniony i zjednoczony wiarą, miłością i 

nadzieją. Dziś Jezus mówi do wdowy: „Nie płacz”. Mówi te słowa litując się nad nią 

i jej cierpieniem. Jezus nas zna i zna nasze cierpienia. Powierzajmy Mu je zawsze z 

ufnością a wtedy będziemy mogli mieć nadzieję na to, że On sam nas pocieszy. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Antoni z Padwy  
Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 
1195 r. Pomiędzy 15, a 20 rokiem życia wstąpił 
do Kanoników Regularnych Św. Augustyna, 
którzy mieli swój klasztor na przedmieściu 
Lizbony. Tam był dwa lata, po czym przeniósł się 
do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok 
Lizbony, było drugim ośrodkiem życia religijnego 
i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne 
wykształcenie teologiczne i w roku 1219 
otrzymał święcenia kapłańskie. Odtąd Antoni 
przemierzał miasta i wioski, nawołując do 
poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego 
niezwykle obrazowy i plastyczny język, postawa 
ascetyczna, żar i towarzyszące mu cuda 
gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał 
głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W 
latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą 
zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na 
kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. 
W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by 
załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z 
okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że 
nazwał Antoniego "Arką Testamentu". Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał 
kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę 

kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania 
wielkopostne. Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą 
był znany z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w 
sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy 
należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę 
powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i 
wypuścił go cało. Obdarzony wielu charyzmatami - miał dar bilokacji, czytania w 
ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W 
roku 1230 na kapitule generalnej Antoni zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i 
udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. 
Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa 
Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając 
zaledwie 36 lat.  

HUMOR 
Pewnego razu, gdy św. Filip Nereusz odwiedził więzienie, szedł od 

celi do celi i pytał po kolei wszystkich więźniów za co jest skazany i 

dlaczego się tutaj znajduje. Wszyscy po kolei mówili, że są niewinni. 

Gdy doszedł do ostatniej celi i spytał więźnia dlaczego się tutaj znajduje, ów 

odpowiedział mu, że popełnił wiele złych czynów i słusznie się tu znajduje, bo 

zasłużył na karę. Zwrócił się wtedy do strażników - "tego tutaj proszę wypuścić 

bo zepsuje tych pozostałych niewinnych". 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – X Niedziela Zwykła 
 

1. Parafia św. Brata Alberta zaprasza na 5 Parafialne Forum Rodzi-

ny w dniach 9-12 czerwca pod hasłem Quo Vadis Rodzino 

szczegóły na plakacie w gablocie.  

2. Dzisiaj o 15 od kościoła O. Redemptorystów ulicami Elbląga 

przejdzie marsz w obronie telewizji TRWAM o odbędzie się fe-

styn na placu Jagiellończyka. 

3. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy św. wieczornej. 

4. Osoby wyjeżdżające do Łeby proszone są o uregulowanie na-

leżności. 

5. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę  w kwocie 1524 zł.  
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