
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Nieść krzyż 
Mamy swoje problemy, z którymi borykając się, 

dzielimy się ze swoimi bliskimi, lub sami 

próbujemy je jakoś 

rozwiązać. To nasze 

krzyże, które nosimy, 

czasami krótko, czasami 

przez całe życie. Ale też 

musimy sami sobie 

uświadomić, że owe 

krzyże to nasza łączność 

z Chrystusem. Dzieląc się 

swoimi problemami – krzyżami, mamy możliwość 

łączności z Panem, by z jednej strony prosić o 

rozwiązanie, zaś z drugiej strony ulżyć Chrystusowi 

w ciągłym noszeniu przez Niego naszych krzyży. To 

właśnie otwartość na miłość i obecność Chrystusa 

w naszym życiu. Bo być dobrym chrześcijaninem 

to znaczy być uczniem Jezusa, który stawia 

swojego Mistrza na pierwszym miejscu i otwiera 

się na przyjęcie krzyża, nie wymyślonego przez 

siebie, ale krzyża, który spada niezależnie od 

człowieka. Właśnie w dzisiejszej Ewangelii, Jezus 

Chrystus wskazuje nam drogę, która prowadzi do 

„osiągnięcia mądrości serca”, pokoju oraz zbawienia. On sam mówi nam, że jest to 

droga krzyża. Jego słowa są tu jasne; „kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, 

 

Kalendarz liturgiczny: 

9 IX św. Piotra Klawera;     

bł. Anieli Salawy 

12 IX Najświętszego       

Imienia Maryi 

13 IX św. Jana Chryzostoma 

14 IX Podwyższenie Krzyża 

Świętego 

Cytat tygodnia: 
 

„Krzyż dla mnie        
pewnym zbawieniem.  
Krzyż zawsze uwiel-
biam. Krzyż Pański  
ze mną. Krzyż dla mnie  
ucieczką." 
 

Św. Tomasz z Akwinu 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 08 września 2013 
800+ Marian Ruda 15 r. śm. i Dariusz Ruda 6 r. śm. 
930 + Piotr Ciesielski 3 r. śm. 
1100  dziękczynna w 18 r. ur. Pauliny o bł. Boże 
1230  ++ Jan i Aleksander Miciak + Helena i Józef Czuba 
1800 + w 3 r. śm. Zdzisław Barański oraz za zm. Franciszkę (k), Antoniego, 
Mieczysława Barańskiego 
 

Poniedziałek, 09 września 2013 
700 
1800 ++ Michał, Kamila, Janina, Melania, Łucja, Teresa, Władysław, dziadków z 
obojga stron 
 

Wtorek,  10 września 2013 
700 + Apolonia Wędrowska 
1800  
 

Środa 11 września 2013 
700 + Jadwiga Adamek 
1800 + Emilian Turczyk 3 r. śm. i 3 miesiące po + Jan Połomka  
 

Czwartek, 12 września 2013 
700 + Jan Hodyl 
1800  

 

Piątek, 13 września 2013 
700 
1800  + Piotr Szustek 
 

Sobota, 14 września 2013 
700 + Władysława Baranowska 
1800 + 2 r. śm. Kwiatkowski Jerzy 
 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


ten nie może być moim uczniem” (Łk14,27). „Dźwigać krzyż idąc za Jezusem” 

oznacza być gotowym do wszelkich poświęceń z miłości do Niego. Oznacza także 

nie przekładanie niczego ponad Niego, nawet osób najdroższych, nawet własnego 

życia. To zrozumiale, że przylgnięcie do Chrystusa to trudny wybór. Jednakże warto 

bo wprawdzie droga Chrystusowa nie jest łatwa, ale w konsekwencji opłacalna. 

Jezus kierując do nas słowa o krzyżu, dodaje; „za Mną”, to znaczy, że nie my sami 

niesiemy krzyż. Idziemy Jego śladem, zaś Chrystus idąc oświeca nam drogę swoim 

przykładem i mocą swojej miłości. Musimy pamiętać, że On nam wskazuje na 

konieczność niesienia krzyża, jak On, z miłością i wytrwałością. Nie wolno stawiać 

na pierwszym miejscu własnego powodzenia, własnych korzyści lub zadowolenia. 

Święci znani… i nie znani  

Bł. Aniela Salawa 
Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w 
wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie 
pod Krakowem. Rodzice jej byli bardzo pobożni, a 
matka mimo wielu zajęć i obowiązków nie 
zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego 
czytania książek i czasopism religijnych. Aniela 
odznaczała się niezwykłą urodą. Ukończyła jedynie 
dwie klasy szkoły elementarnej, ponieważ musiała 
pomagać matce przy gospodarstwie. Mimo wątłego 
zdrowia zawsze była bardzo chętna do pracy. Jako 
młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do Krakowa, gdzie podjęła pracę jako 
służąca. W dwa lata później bardzo przeżyła śmierć swojej dwudziestopięcioletniej 
siostry. Uświadomiła sobie wówczas, jak bardzo kruche jest życie. Po głębokim 
namyśle zdecydowała się na złożenie ślubu dozgonnej czystości. W 1900 r. 
przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, którego zadaniem było 
niesienie pomocy służącym. Miała więc okazję, aby bardzo owocnie prowadzić 
apostolstwo w gronie koleżanek, dla których była przykładem chrześcijańskiego 
życia. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się pożywieniem i 
pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się do niej zwłaszcza najmłodsze 
służące, dla których była matką i przyjaciółką. W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do 
III zakonu św. Franciszka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością 
Biedaczyny z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha Świętego. 
Modlitwa umacniała ją w cierpliwym dźwiganiu codziennego krzyża. Wszelkie 

urazy i poniżenia składała w ofierze Bogu za grzeszników. Umiała przebaczać i 
odpłacać dobrem za zło. W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo pogorszył 
się jej stan zdrowia, nasiliły się dolegliwości płuc i żołądka - pomagała w 
krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym żołnierzom. Opiekowała 
się także jeńcami wojennymi. W 1916 r. podupadła jednak na zdrowiu tak, że 
konieczna stała się hospitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła już podjąć 
pracy zarobkowej. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą ducha 
dźwigając krzyż choroby. Swoje cierpienia ufnie ofiarowała Chrystusowi jako 
wynagrodzenie za grzechy świata. W tym czasie wiele też modliła się, czytała, 
rozmyślała. Obdarzona została przeżyciami mistycznymi. Zmarła na gruźlicę 12 
marca 1922 r. w krakowskim szpitalu św. Zyty. Umierała samotnie, opuszczona 
przez wszystkich, wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z 
Chrystusem jako tercjarka franciszkańska.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXIII Niedziela Zwykła 
 

1. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze Św. o 

700, 1100 i 1800. W ten dzień na mszę o 1100 zapraszamy cho-

rych i niepełnosprawnych 

2. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmo-

wania klasy III gimnazjum w czwartek o 1630, klasy II gimna-

zjum w środę o 1630. 

3. Prosimy rodziców dzieci klas drugich o odbiór deklaracji 

przygotowania do I Komunii Św. 

4. Zapraszamy dzieci do włączenia się w grupy – ministranci i 

schola. Spotkanie w sobotę o 900. 

5. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Elbląskiej oraz Elbląskie 

Duszpasterstwo Akademickie zapraszają na Weekendowy 

Kurs Przedmałżeński, który odbędzie się 5-6.10.2013 (rozpo-

częcie o godz.9.00) w Kościele Bożego Ciała w Elblągu 

(szczegółowe informacje i zapisy  tel.55 2327893; 

725203797)  

6. Bóg zapłać na ofiary składane na tacę w kwocie 1230 zł. 

7. W ubiegłym tygodniu odszedł do Pana: 

+ Jadwiga Adamek l. 97 z Nowego Pola 

 


