
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 8; UROCZYSTOŚD CHRYSTUSA KRÓLA; 20 LISTOPADA 2011 
 

 
Króluj nam Chryste 

Dzisiejsza Uroczystośd Chrystusa Króla Wszech-

świata rozpoczyna ostatni, XXXIV Tydzieo Zwy-

kły. Nieprzypadkowo święto to zostało ustano-

wione na niedzielę kooczącą rok liturgiczny. 

Jezus Chry-

stus, Syn Boży, 

Druga Osoba 

Trójcy Świętej 

jawi się nam 

dziś jako Pan 

wszystkiego, 

gdyż „przez 

Niego wszyst-

ko się stało”. 

Jego władza 

jest potężniej-

sza od wszel-

kiej ziemskiej władzy czy władzy szatana. W 

dzisiejszej liturgii Jezus jest ukazany jako dobry 

pasterz, który jest nie tylko miłosierny ale i 

sprawiedliwy: „oddziela owce od kozłów” (Mt 

25,32). Nie znaczy to jednak, że przy sądzie 

ostatecznym będzie surowo, skrupulatnie karał 

za każdy popełniony grzech, gdyż wtedy żaden 

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 XI Ofiarowanie NMP 

22 XI św. Cecylii 

23 XI św. Klemensa I; św. 

Kolumbana 

24 XI św. męcz. Andrzej 

Dung-Lac i Towarzyszy 

25 XI św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej; bł. Franciszki 

Siedliskiej 

26 XI bł. Jakuba Alberione 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie szorstkością, nie 
gwałtownością zdobę-
dzie się dusze dla Chry-
stusa, ale miłością i mo-
dlitwą.” 

Bł. Franciszka Siedliska 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 20 listopada 2011 
800  + w 15r.ś. Bronisław Jackiewicz i zm. Z rodziny Jackiewicz i Kokoszko 
930  ++ Jan, Agnieszka, Antoni, Ryszard 
1100  + Julita, Feliks, Janina, Leokadia z rodz. Piekarskich 
1100 + Henryk Lewandowski w 5 r.ś. 
1230 + w 3r.ś. Dominik Owsiany i rodziców Piotr i Jadwiga 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Poniedziałek, 21 listopada 2011 
700  + Tomasz Lewelski 30 d.p.p. 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Wtorek, 22 listopada 2011 
700  + Andrzej Siulecki 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Środa, 23 listopada 2011 
700  + Zygmunt Jóźwiak 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Czwartek, 24 listopada 2011 
700  
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Piątek, 25 listopada 2011 
700 
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
Sobota, 26 listopada 2011 
700  
1800 Msza Święta Gregoriaoska 
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człowiek nie okazałby się godny Królestwa Bożego, ponieważ „wszyscy zgrze-

szyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23). Chrystus będzie sądzid z miłości – 

najważniejszego przykazania. Wymienia uczynki miłosierdzia jako drogę każde-

go człowieka do szczęścia. Podstawą życia chrześcijaoskiego jest miłośd Boga i 

bliźniego. Nie można jej zaniedbywad, nie można żyd w hipokryzji przychodząc 

na coniedzielną Eucharystię nie potrafiąc komuś wybaczyd, nie chcąc pomóc 

bliźniemu, nie przyjmując i nie wypełniając w swoim życiu woli Bożej, która jest 

często nie po naszej myśli. Jeśli uczynimy Chrystusa prawdziwym Królem i je-

dynym Panem naszego życia wtedy odnajdziemy prawdziwe szczęście, bo jak 

mawiał św. Augustyn: „gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu tam wszystko jest 

na właściwym miejscu”. Starajmy się żyd według rad ewangelicznych, żebyśmy 

znaleźli się wśród tych, do których Chrystus Król powie: „Pójdźcie, błogosła-

wieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 

założenia świata.” (Mt 25,34) 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Franciszka Siedliska 

Urodziła się 12 grudnia 1842 r. w zamożnej rodzinie 

ziemiańskiej, w Roszkowskiej Woli koło Rawy Ma-

zowieckiej. Na chrzcie św. otrzymała imiona Fran-

ciszka Józefa. Franciszka żyła w dostatku i wygo-

dzie, "w domu, gdzie Bóg nie był Panem" - jak sa-

ma napisała po latach. Lata jej dzieciństwa wypełni-

ła ciężka choroba kręgosłupa. Wyjeżdżała na lecze-

nie do najsłynniejszych miejscowości uzdrowisko-

wych Austrii, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Pomimo 

tego ciągle odczuwała silne bóle, które w miarę 

upływu czasu przerodziły się w chorobę chroniczną. 

Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, już w wieku 8 lat pragnęła wstąpić do klaszto-

ru, jednak sprzeciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, opóźnił tę 

decyzję. W 1864 w Cannes złożyła prywatny ślub czystości i zdecydowanie sprzeci-

wiła się planom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej zamiarem było całkowite 

poświęcenie się Bogu. Adam Siedliski powrócił przed śmiercią do zaniedbanych 

praktyk religijnych i umarł pojednany z Bogiem w 1870 r. Franciszka została zakon-

nicą w tym samym roku. Najpierw była tercjarką franciszkańską, potem utworzyła i 

zorganizowała nowe zgromadzenie zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu - na-

zaretanki. W 1873 przybyła do Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego 

dzieła otrzymała błogosławieństwo. Ponieważ w kraju, po kasacie zakonów oficjalna 

działalność nie była możliwa, w 1875 roku powstał w Rzymie pierwszy dom zakon-

ny nowego zgromadzenia. Założycielka przybrała imię Maria od Pana Jezusa Dobre-

go Pasterza. W 1881 powstał dom zakonny w Krakowie, gdzie siostry otaczały 

opieką pracujące dziewczęta. Zgromadzenie podjęło pracę w szkołach, sierociń-

cach, ochronkach, internatach. Służyło moralności i religijnemu odrodzeniu rodziny. 

Wychodziło też naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Siostry 

otaczały swą opieką ludzi biednych, chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych. 

Troszczyły się o wychowanie, zwłaszcza religijne dzieci zaniedbanych. Zajmowały 

się samotnymi matkami i broniły życia nienarodzonych. W 1885 roku kierownik Misji 

Polskiej w Ameryce poprosił Marię, aby zaopiekowała się przebywającymi tam Pola-

kami. Chociaż Zgromadzenie miało wówczas jedynie 22 siostry, Założycielka zabrała 

połowę z nich na drugi kontynent. Nowe placówki powstały też wkrótce we Francji i 

Anglii. Siostry pomagały emigrantom w prowadzeniu życia religijnego, zapewniały 

opiekę chorym w szpitalach, dzieciom w tworzonych przez siebie ochronkach, stały 

na straży ducha narodowego i ojczystego języka. Błogosławiona Maria zmarła 21 

listopada 1902 r. w Rzymie. 23 kwietnia 1989 r. beatyfikował ją bł. Jan Paweł II. 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
1. Za Tydzieo rozpoczynamy okres Adwentu – czas przygotowania na Boże 

Narodzenia. Nabożeostwa roratnie dla wszystkich codziennie na mszy św. o 
godzinie 18.00. W tym roku temat przewodni „Z pamiętnika papieskiego 
anioła Jna Pawła II”. 

2. Zapraszamy na bal Andrzejkowy w czwartek od 12.00-17.00. Bilet wstępu 
do nabycia w zakrystii. 

3. Proszę osoby zainteresowane wyjazdem na ferie zimowe na narty o ode-
branie kart zgłoszeniowych i zgłaszanie się w tym tygodniu. 

4. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 2310 zł. 
5. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Zdzisław Markisz 
 


