
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 9; I NIEDZIELA ADWENTU; 27 LISTOPADA 2011 
 

 
Czas oczekiwania 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok litur-

giczny i wprowadza nas w Adwent. Nazwa ta 

pochodzi od łacioskiego ‘adventus’ i oznacza 

‘przyjście’. Rzeczywiście, okres Adwentu jest to 

czas oczekiwania na powtórne przyjście Zbawi-

ciela u 

kresu 

wieków 

jak i na 

święta 

Bożego 

Narodze-

nia. Okres 

ten trwa 

cztery 

tygodnie i można go podzielid na dwie części. 

Pierwsza trwa między I Niedzielą Adwentu a 

dniem 16 grudnia – to czas, który mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa w 

chwale (Paruzji) i przygotowuje na ten dzieo. Druga częśd Adwentu stanowi 

bezpośrednie przygotowanie do zbliżających się świąt upamiętniających Ta-

jemnicę Wcielenia Syna Bożego – trwa ona od 17 grudnia aż do pierwszej mszy 

radości Bożego Narodzenia, tzw. Pasterki. Podczas Adwentu używany jest fiole-

towy kolor szat liturgicznych symbolizujący skruchę i pokutę. Zwyczajem, po-

chodzącym od ewangelików, a który przyjął się w Kościele Katolickim jest wie-

 

Kalendarz liturgiczny: 

30 XI św. Andrzeja 

2 XII bł. Rafała Chylińskiego 

3 XII św. Franciszka Ksawe-

rego 

Cytat tygodnia: 
 

„Miłujmy Pana. Wysła-
wiajmy Pana zawsze. 
Nigdy Go nie obrażaj-
my.” 
 

Bł. Rafał Chylioski 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 27 listopada 2011 
800  + Stanisław Marczak 
930  ++ z rodz. Koniecznych: Antoni, Regina, Halina, Władysław, Józef, Tadeusz; ++ z 
rodz. Orzechowskich: Teodor, Helena, Tadeusz 
930 ++ w 30r.ś. Waldemar Sierocki, Edmunda Sierocka, Bronisława(k), Józef, Zdzi-
sław z rodz. Kowalczyk 
1100  + Anna Łęgowska 
1230 + Zofia i Edmund Szymaoscy 
1230 + Zdzisław Stolarski 
1800 + Danuta Kulikowska 
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Poniedziałek, 28 listopada 2011 
700  
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Wtorek, 29 listopada 2011 
700   
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Środa, 30 listopada 2011 
700  
1800  Msza Święta Gregoriaoska 
Czwartek, 01 grudnia 2011 
700  
1800   
Piątek, 02 grudnia 2011 
700 
1800  O Boże błogosławieostwo dla Dominika w 11 rocznicę urodzin 
Sobota, 03 grudnia 2011 
700  
1800 + Zofia Wiśniewska w 30 d.p.p. 
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niec adwentowy wykonywany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami 

symbolizującymi cztery niedziele Adwentu. Dla czasu tego charakterystyczne są 

msze święte z formularza Mszy Świętej Wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie 

zwane roratami odprawiane wcześnie rano lub, jeśli względy duszpasterskie na 

to wskazują, o każdej porze dnia. Nazwa „Roraty” jest nieprzypadkowa. Pocho-

dzi od pierwszego słowa adwentowej antyfony: „Rorate caeli desuper et nubes 

pluant Justum” – „Spuśdcie niebiosa rosę i niech obłoki wyleją Sprawiedliwe-

go”. Słowa te wyrażają nadzieję Ludu Bożego na przyjście Sprawiedliwego – 

Jezusa Chrystusa. Na mszę świętą roratnią zapalana jest dodatkowa świeca 

umieszczana przy ołtarzu, przewiązywana białą lub błękitną wstążką, symboli-

zująca Matkę Bożą, tzw. Roratka. W naszej parafii msze święte roratnie odpra-

wiane są codziennie (z wyjątkiem niedzieli) o godzinie 1800. Serdecznie zachę-

camy wszystkich do uczestniczenia w nich, by jak najowocniej przygotowad się 

do zbliżającej się Uroczystości Narodzenia Paoskiego. 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Rafał Chyliński 

Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szla-

checkiej w 1694 r., we wsi Wysoczka (woj. 

poznańskie). Jego rodzice Arnold Jan i Ma-

rianna Kierska wychowali go w wierze chrze-

ścijańskiej. Ukończył szkołę parafialną w Buku, 

a następnie Kolegium humanistyczne w Po-

znaniu. W 1712 roku zaciągnął się do wojska 

jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskie-

go, gdzie przez trzy lata doszedł do stopnia 

oficerskiego i został komendantem chorągwi. 

W trzy lata później opuścił wojsko. Wkrótce 

potem wstąpił do franciszkanów. Tam otrzy-

mał imię zakonne Rafał. Śluby wieczyste zło-

żył już 26 kwietnia następnego roku, a w 

czerwcu 1717 r. przyjął święcenia kapłańskie. Życie ascetyczne łączył z posługą 

misyjną. Przebywał w klasztorach w Radziejowie, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, 

Gnieźnie i Warce nad Pilicą. Najdłużej pracował w Łagiewnikach koło Łodzi i Krako-

wie. Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących, kalek - 

dla których był troskliwym i cierpliwym opiekunem. Ponad wszystko przedkładał 

miłość do Boga. Powtarzał często: "Miłujmy Pana, wychwalajmy Pana zawsze, ni-

gdy Go nie obrażajmy". Dla wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy świata wybrał 

drogę pokuty, licznych umartwień, wyrzeczeń i surowych postów. Z radością wy-

chwalał Pana, wiele czasu poświęcał na modlitwę osobistą. Swoim życiem w zgo-

dzie z Ewangelią wyrażał ogromną miłość do Boga. Był gorącym orędownikiem 

ufności w łaskawości Boga i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, którą czcił z 

ogromną pobożnością i synowskim oddaniem. Jego pobożność oraz miłosierdzie 

zjednały mu za życia opinię świętości. Kiedy w 1736 roku wybuchła epidemia w 

Krakowie, niezwłocznie pospieszył z pomocą, opiekując się troskliwie chorymi i 

umierającymi. Nie dbając o swoje bezpieczeństwo, spędzał w lazarecie dnie i noce, 

wykonując wszelkie posługi przy chorych, pocieszając, spowiadając i przygotowując 

konających na śmierć. Po dwóch latach, gdy epidemia w Krakowie ustała, powrócił 

do Łagiewnik, gdzie opiekował się ubogimi, rozdając im jedzenie i ubranie. Pełną 

miłości i pokory opiekę nad chorymi przerwała choroba, zmuszając go do pozosta-

nia w celi zakonnej. Chorując dawał przykład wielkiej cierpliwości, z jaką znosił 

wszelkie cierpienia. Zmarł 2 grudnia 1741 r. w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znaj-

dują się jego relikwie. Ojca Rafała beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie w parku 

Agrykola (1991). 

Ogłoszenia parafialne – I Niedziela Adwentu 
1. Nabożeostwo roratnie od poniedziałku do soboty o godzinie 18.00. 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udajemy się 

od godziny 8.00. Msze św. o godzinie 18.00 dla dzieci i dorosłych (nie będzie 
mszy o godzinie 16.30), dla młodzieży spowiedź i msza o 19.00. 

3. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w balu andrzejkowym. Było nas 
138 osób. 

4. Do czwartku włącznie przyjmujemy zgłoszenia na wyjazd organizowany przez 
naszą parafię w góry na narty. 

5. Dziś po mszach św. panie z Caritas Parafii zbierają ofiary dla potrzebujących z 
naszej parafii. Rozprowadzane są też świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom”. Zachęcamy do ich nabycia. 

6. Od dzisiejszej niedzieli w naszej parafii będzie chodził pan upoważniony przez 
księdza proboszcza i rozprowadzał poświęcony opłatek na stół wigilijny; do-
browolne ofiary będą przeznaczone na remont schodów przy ul. Rawskiej. 

7. Bóg zapład za ofiary składane na tacę tydzieo temu w kwocie 1 724 zł. 
 


