
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kancelaria parafialna w wakacje czynna:  

środy, czwartki i piątki około 18:30 
Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 

Telefon do dyżurnego księdza na okres wakacji: 698 939 051 
Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 81; XIII NIEDZIELA ZWYKŁA; 30 CZERWCA 2013 
 

 

 
Praca 
Na ogół pracujemy, by zarobić na utrzymanie. 

Nasza praca to czasami wykonywanie tego, co 

lubimy, czasami tego, co zmuszeni jesteśmy robić 

wbrew samym 

sobie. Czasami 

jednak to, co 

wykonujemy, jest 

naszym powo-

łaniem. To coś, co 

nas popycha ku 

kościołowi, Bogu, 

wierze lub ku zawodowi i czynnościom Bogu 

miłym. To również otwarcie się na decyzje Boga, 

decyzje, które powodują, że poświęcamy nasze 

życie, nasz czas dla innych, dla bliskich i tych, 

których jeszcze nie znamy. W Pierwszej Księdze 

Królewskiej czytamy o powołaniu Elizeusza, 

którego poprzez Eliasza powołuje sam Bóg. 

Powołuje go, by najpierw uczył się, będąc sługą 

Eliasza, jak żyć i jak głosić słowo Boże. Elizeusz bez 

wahania „wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał 

się jego sługą.” (1 Krl 19,21b). Święty Paweł zaś 

poucza nas w Liście do Galatów o wolności, którą 

wywalczył dla nas Chrystus, ale jednocześnie 

przestrzega nas, byśmy tę wolność traktowali 

 

Kalendarz liturgiczny: 

1 VII św. Ottona 

3 VII św. Tomasza Apostoła 

4 VII św. Elżbiety             

Portugalskiej 

5 VII św. Antoniego Marii    

Zaccarii;  św. Marii Goretti 

6 VII bł. Marii Teresy      

Ledóchowskiej 

Cytat tygodnia: 
 

„Tu, na ziemi, świętość 
polega na tym, aby sta-
le być radosnym i wier-
nie wypełniać nasze 
obowiązki.” 
 

Św. Dominik Savio 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 30 czerwca  2013 
800 +22r.ś. Wacław Bliźniak 
930  ++ Cecylia i Józef Suszek, Bronisławę i Rafała Usowicz i zm. z tych 
rodzin 
1100  o zdrowie i bł. Boże dla Lucyny Rejs w dniu imienin 
1230 +19r.ś. Janusz Laszczak 
1230 1r.ślubu Moniki i Piotra Wilkiewicz 
1800  ++ męża Zbigniewa i syna Zbyszka 
 
Poniedziałek, 01 lipca  2013 
1800 + Jan Połomka 
 
Wtorek,  02 lipca  2013 
1800  o bł. Boże dla Gertrudy i siostry Renaty z okazji urodzin 
 
Środa 03 lipca 2013 
1800  + Gertruda Tatarkowska 
 
Czwartek, 04 lipca 2013 
1800  +  Marianna Drutel 
 
Piątek, 05 lipca  2013 
1800 +  Jadwiga Stasiak 
 
Sobota, 06 lipca 2013 
1800 +  Teresa Rogińska 30d.p.p. 
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właściwie, dokonując odpowiednich wyborów: „bracia, powołani zostaliście do 

wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz 

przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5,13) To nasza 

wolność pozwala nam przyjąć bądź odrzucić powołanie, ale jeśli je odrzucimy, to 

nie miejmy do Boga pretensji, że nie potrafimy znaleźć właściwej drogi życia. Kiedy 

więc usłyszymy «Pójdź za Mną!» (Łk 9,59) – jak to usłyszał młodzieniec w 

dzisiejszej Ewangelii – nie zwlekajmy z odpowiedzią, nie szukajmy wykrętów, ale 

idźmy drogą, którą nam Chrystus wskazuje. Obojętnie, czy odnosi się to do 

zawodu, sposobu życia czy czynności, które chcemy wykonać przed podjęciem 

decyzji ostatecznej. Taka chwila może się już nie powtórzyć, a my będziemy żyli w 

przeświadczeniu utraty szansy lepszego życia, odmiennego życia, właściwego życia. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Maria Goretti  
Maria urodziła się w Corinaldo koło Ankony 16 
października 1890 r. Pochodziła z ubogiej wiej-
skiej rodziny. Jako 6-letnie dziecko otrzymała 
sakrament Bierzmowania z rąk kardynała Juliu-
sza Boschi (1896). Kiedy miała 10 lat, umarł jej 
ojciec. Marysia pocieszała mamę: "Odwagi, 
mamusiu! Bóg nas nie opuści!" Pobożne dziew-
czę brało często różaniec do rąk, modląc się o 
spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i 
opiekowała się rodzeństwem. Dom Gorettich 
zajmowała także rodzina Serenellich - ojciec z 
synem. Chłopiec Aleksander Serenelli miał 18 
lat, kiedy zapłonął ku Marii przewrotną żądzą. 
Zaczął ją też coraz nachalniej napastować, gro-
żąc jej nawet śmiercią. Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napast-
nika, ratując się ucieczką i omijając go. Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzi-
nie, by nie pogłębiać przepaści niechęci Serenellich do Gorettich. 5 lipca 1902 r. 
rodzina Gorettich i Serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu 
i obserwowała pracowników. Zauważył ją Aleksander i pod pretekstem, że musi 
wyjść na chwilę, udał się do domu i siłą wciągnął dziewczę do kuchni, która była 
przy drzwiach. Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria stawiła mu gwał-
towny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i zaczął nim atakować dziewczynę. 

Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Powracająca z pracy rodzina znala-
zła Marię już w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie zaopa-
trzona świętymi Sakramentami zmarła 6 lipca. Przed śmiercią darowała winę swo-
jemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran. Zbrodnią poruszona 
została cała okolica. Dziewczę miało królewski pogrzeb. Wzięło w nim udział wiele 
tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskup. Z balkonów i z okien na białą trumienkę pa-
dał deszcz róż i innych kwiatów. Zaczęto ją nazywać "świętą Agnieszką XX wieku". 
Dzięki staraniom pasjonistów w 1935 r. rozpoczął się proces kanoniczny Marii Go-
retti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławio-
nych, a 24 czerwca 1950 r. tenże papież zaliczył ją do chwały świętych. Tak w cza-
sie beatyfikacji, jak i kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka. 
Św. Maria Goretti jest patronką młodzieży. 
 

HUMOR 
Wakacje nad morzem. Chłopiec swojej mamy: :-Mogę popływać?  

Mama:- Dobrze tylko się nie zamocz. 

*** 

Mężczyzna wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

- Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

- I co dalej? Co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NASTĘPNY NUMER BIULETYNU PARAFIALNEGO UKAŻE SIĘ  
PO PRZERWIE WAKACYJNEJ – 01.09.2013 

Ogłoszenia parafialne – XIII Niedziela Zwykła 
 

1. W lipcu i sierpniu Msze Święte w dni powszednie tylko                

o godzinie 18. Natomiast w niedziele i święta w godzinach: 800, 

930, 1100, 1230 i 1900. 

2. W miesiącach wakacyjnych kancelaria parafialna czynna będzie 

w każdą środę, czwartek i piątek po mszy św. wieczornej – oko-

ło 1830.  

3. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę w kwocie 

1246 zł.  
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