
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 82; XXII NIEDZIELA ZWYKŁA; 1 WRZEŚNIA 2013 
 

 

 
Ostatnie miejsce 
Zajmować ostatnie miejsce i zapraszać ostatnich z 

ludzi nie mieści się w duchu tego świata. Istnieje 

różnica między zaniżaniem swej wartości a 

uniżaniem siebie. 

Pierwsze jest pretensją 

pychy, która celowo i 

demonstracyjnie zaniża 

swą wartość, by inni 

temu zaprzeczyli. Jest to 

mechanizm nastawiony 

na wymuszenie 

komplementów i 

pochwał. Uniżanie zaś 

siebie jest cechą pokory, 

która szuka prawdziwej miary siebie. Dlaczego 

najbardziej potrzeba nam pokory, a nie bojaźni 

Bożej, wstrzemięźliwości, zdolności do dawania 

jałmużny, miłości albo nawet wiary? Ponieważ bez 

pokory żadna cnota się nie utrzyma. Kiedy św. 

Antoni otrzymał wizję wszystkich zasadzek 

szatańskich, jakie czekają człowieka dążącego ku Bogu, przeraził się i zapytał Boga: 

„któż się przedostanie?”. W odpowiedzi usłyszał: „pokora!”. Uniżenie pokory jest 

potęgą, której żadne zło i żaden zły duch nie jest w stanie naruszyć. Pokora nie 

zaczyna się od wielkich wyrzeczeń, tylko od najmniejszych kroków. O tym mówi 

dziś Jezus: wystarczy, że pośród innych ludzi nie szukasz pierwszego miejsca; że nie 

 

Kalendarz liturgiczny: 

3 IX św. Grzegorza           

Wielkiego 

4 IX bł. Marii Stelli                   

i Towarzyszek 

7 IX św. Melchiora          

Grodzieckiego 

Cytat tygodnia: 
 

„Tak posiadajcie rzeczy 
tego świata, aby przez 
nie świat nie posiadał 
was.” 
 

Św. Grzegorz Wielki 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 01 września 2013 
800++ Bronisława(k), Rafał Usowicz, Cecylia i Józef Szuszek zm. z rodziny 
930 + Władysława Baranowska 
1100  Ks. Bronisława o zdr. i bł. Boże 
1100  Dziękczynna za Martyna i Paweł Pestrakiewicz w 6r.ślubu 
1230  Ż.R 
1900 + Marianna i Stanisław 
Poniedziałek, 02 września 2013 
700 
1800 + Apolonia Wędrowska 
Wtorek,  03 września 2013 
700 
1800  o bł. Boże i potrzebne łaski dla Ks. Grzegorz od Margaretek i Ż.R 
1800 Kuba Rosiński w 1r.ś 
Środa 04 września 2013 
700 
1800 + Olga Mazur 
Czwartek, 05 września 2013 
700 + Wiesław Majchrzak w 30d.p.p.   
1800 + Jadwiga Stasiak 
Piątek, 06 września 2013 
700 
1630 + 6r.ś. Alina Szczuko 
1800  + męża  Zbigniew Ponke 
1900 o bł. Boże i potrzebne łaski w nowym roku szkolnym dla Ani na 3rok studiów i 
Tomasza, oraz z okazji 50 r.urodzin Piotra 
Sobota, 07 września 2013 
700 + Piotr Szustek 
1800 za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej w int. Marianny Jasińskiej z okazji 90r. 
urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny 
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uważasz, że na wszystkim się znasz; że w zwykłej rozmowie nie usiłujesz być 

oryginalny i nieomylny, chwaląc się swą elokwencją i erudycją. Jedną z cech pychy 

jest wyróżnianie się, objawiające się w manifestowaniu siebie jako kogoś 

wyjątkowego, wybitnego i znającego się na wszystkim. Nie zajmować pierwszego 

miejsca nie oznacza bowiem jedynie poszukiwania ostatniego krzesła na 

wspólnych spotkaniach, ale mieści się w tym również rezygnacja z forsowania 

własnej racji i dążenia do imponowania innym. Chory indywidualizm cechuje 

wyróżnianie siebie w wypowiedziach, w ubraniu, w sposobie bycia, nawet w 

sposobie modlitwy. Ale też odgrywanie roli kogoś innego, niż się jest w 

rzeczywistości. Jesteśmy istotami ograniczonymi, które muszą się liczyć z własnymi 

granicami. Gdy je przekraczamy, wkraczamy w strefę pretensji do wszechmocy. 

Ciągle odkrywamy w sobie napuszoność, która daje znać o sobie choćby w 

skłonności do nadinterpretacji i nadmiaru, próżności i przeciążenia. Chcemy 

uczynić więcej, lepiej, doskonalej, piękniej, mądrzej, wybitniej, genialnie, 

wyjątkowo, tak jak nikt inny, cudownie... i w końcu wychodzi z tego nasza wola, 

która dostała się w sidła nieopanowanej ambicji, wynoszącej nas jak skrzydła Ikara 

zbyt wysoko. 

Święci znani… i nie znani  

Św. Maria Stella i Towarzyszki 
1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku (obecnie Białoruś) 
poniosło śmierć męczeńską z rąk nazistów 11 sióstr ze 
zgromadzenia nazaretanek. Swoje życie złożyły w 
ofierze za aresztowanych członków polskich rodzin i za 
kapłana. Ich beatyfikacji dokonał 5 marca 2000 r. Jan 
Paweł II. Pierwsze siostry przybyły do Nowogródka we 
wrześniu 1929 r. Zajęły się tam wychowaniem 
religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Najpierw 
założyły internat, następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w 
czasie pokoju, tym bardziej gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Po 
zajęciu tych ziem przez Niemców nastąpiła masowa eksterminacja mieszkającej 
tam ludności żydowskiej oraz Polaków. 18 lipca 1943 r. Niemcy aresztowali ponad 
120 osób. Nazaretanki ze wspólnoty Chrystusa Króla w Nowogródku podjęły 
wówczas decyzję o ofiarowaniu swego życia w zamian za przeznaczonych na 
rozstrzelanie Polaków. Wobec swojego kapelana gotowość poniesienia ofiary 

zadeklarowała w imieniu sióstr błogosławiona Maria Stella. Większość z 
aresztowanych wywieziono ostatecznie na roboty do Rzeszy. Zagrożony egzekucją 
był jednak jedyny kapłan w tej okolicy, ks. Aleksander Zienkiewicz. Siostry 
ponowiły swą gotowość do oddania życia w jego obronie, mówiąc: "Ksiądz kapelan 
jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg 
raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara". 
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Tego 
samego dnia zostały wywiezione za miasto. Nie mogąc znaleźć dla nich miejsca na 
egzekucję, okupanci zabrali siostry z powrotem na komisariat i zamknęli w jego 
piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 r., rozstrzelali je w lesie 
nieopodal miasta. Najstarsza z sióstr (bł. Maria Stella) miała 55 lat, najmłodsza - 
27. Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli. 

HUMOR 
 

Jak uszczęśliwić Księdza Proboszcza? 

- Kupić mu prezent na imieniny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXII Niedziela Zwykła 
 

1. Po wakacjach powraca stały grafik Mszy Świętych. W nie-

dzielę Msze Św. w godzinach: 800, 930, 1100, 1230 i 1800. Na-

tomiast w tygodniu o 700 i 1800.  

2. Kancelaria parafialna czynna w środy i piątki od 1530 do 1700, 

w czwartki od 730 do 900. 

3. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Do cho-

rych udamy się według stałego grafiku. Ks. Radosław do 

swoich chorych uda się od godziny 1000. Msza dla dzieci o 

1630, dla dorosłych o 1800, dla młodzieży o 1900. Spowiedź 

pół godziny przed każdą Mszą Św.  

4. Bóg zapłać na ofiary składane na tacę w kwocie 1422 zł. Za 

tydzień druga niedziela miesiąca – taca inwestycyjna. 

5. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana: 

+ Jan Hodyl z ul. Dębowej 
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