
Kalendarz liturgiczny: 

---------------- 
Cytat tygodnia: 

„Zmiana miejsca poby-
tu nie zmienia obycza-
jów. Jeśli niedoskonały 
nie opuści sam siebie, 
wcale nie będzie lep-
szy gdzie indziej, niż 
jest tutaj.” 
  

św. Ignacy  Loyola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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ŻYCIE JEST ZAWSZE DAREM 
 
 
Bł. Jan Paweł II jako Karol 
Wojtyła spotkał się  z gineko-
logami krakowskimi. Roz-
mawiali na temat aborcji. 
Zadano mu pytanie: 
„Kto tu jest winny, że doko-
nuje się aborcji.”  

Odpowiedź Kard. Karola Wojtyły była jednoznacz-
na:  
„Tu nie ma niewinnych. Wszyscy są winni. Jedni 
zabijają , inni życia nie bronią.”   
 Te bolesne lecz prawdę mówiące słowa 
dotknęły  wielu ludzkich serc i spowodowały roz-
kwit ruchów broniących życia nienarodzonych. 
Jednym z nich jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. 
 Ruch ten od wielu lat istnieje przy parafii Bł. Doroty w Elblągu. Każdego 
roku w dniu 8 grudnia pewna grupa wiernych podejmuje się modlitwy za dzieci 
nienarodzone, które są zagrożone aborcją przed narodzeniem. Dziękuję tym, 
którzy włączą się w to piękne modlitewne Dzieło Miłości wobec dziecka i jego 
rodziców. Bo w ten sposób  wypraszacie życie zagrożonemu dziecku, a rodziców 
bronicie przed popełnieniem grzechu dzieciobójstwa.  Zapraszam Was 
Kochani do kościoła Bł. Doroty z Mątów w dniu 8 grudnia 2013 na godz.12:30. 
Podczas Mszy Świętej będą składane przyrzeczenia obrony życia. Nie przestawaj 
czynić dobra. Podejmij Duchową Adopcję i zaproś innych. Przynieś wypełnioną 
deklarację i świecę, którą zapalimy podczas przyrzeczeń. 
 
 
 Niech Was Pan Bóg natchnie do włączenia się w to dzieło obrony życia 

 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 01 grudzień 2013 
800 ++ Leokadia, Jan zm. z rodz. Szypiło 
930 + 13r.ś. Henryk Łęgowski 
930 + Eugeniusz Sękowski, Konstancja i Stanisław 
1100 + Marta Bagiński, Wojciech Kielar 
1100  w intencji Panu Bogu wiadomej o dar rodzicielstwa 
1230  Ż.R. 
1800 
Poniedziałek, 02 grudzień 2013 
930 
1630 
1800 ++ Łucja Perwejnis, Władysław, Teresa Gajowniczek, rodziców, babcie i 
dziadków z obu stron 
Wtorek, 03 grudzień 2013 
930 
1630 
1800  + Jan Kiezik 
Środa 04 grudzień 2013 
930 + Barbara Wirgowska 
1630 
1800 o łaskę zdrowia dla Barbary 
1800   
Czwartek, 05 grudzień 2013 
700  + Jadwiga Stasiak 
1800 + Olga Mazur 
Piątek, 06 grudzień 2013 
700 + Edward Dobies 30d.p.p. 
1800  + Zbigniew Ponke 
Sobota, 07 grudzień 2013 
700   
1800 

 

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


Święci znani… i nieznani 
Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe 

 
 

Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża 
ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczy-
stym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową 
tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków 
oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego: 
"Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, 
Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest 
Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i 
ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współ-
czucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze pro-
szą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj 

zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, 
co tu widziałeś i słyszałeś". 

Początkowo biskup Meksyku Juan de Zumárraga nie dał wiary Indianinowi. Ten 
poprosił więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego 
spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Chociaż w Meksyku w 
grudniu kwiaty nie kwitną, rosły tam przepiękne róże. Madonna poleciła Juanowi nazbie-
rać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczo-
ny z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to 
polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał 
się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały 
się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym 
płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, 
ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę 
przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było sta-
rannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod 
stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza 
promieni. 

Właśnie ów płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym 
w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie 
ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory 
nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy 
Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci. 

Płaszcz z wizerunkiem Maryi w dniu 24 grudnia 1531 r. w uroczystej procesji bi-
skup przeniósł ze swojej rezydencji do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, 
spełniając tym samym życzenie Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium maryjne 
świata, gdzie przybywa co roku około 12 milionów pielgrzymów. 

Matka Boża z Guadalupe - Opiekunka nienarodzonych Największym cudem Ma-
ryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo 
trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do czasu inwazji konkwistadorów Azte-
kowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci 
pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według 
relacji Maryja miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać 
Jej wizerunek "święta Maryja z Guadalupe". Przypuszcza się, że "Guadalupe" jest prze-
kręconym przez Hiszpanów słowem "Coatlallope", które w Náhuatl znaczy "Ta, która 
depcze głowę węża". 

Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka 
Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Qu-
etzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się czło-
wiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu 
Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po 
objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji 
całej Ameryki Łacińskiej. 

3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na 
prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś 
kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Pol-
sce. Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę Życia Poczętego, ponieważ przed-
stawiona jest na obrazie w stanie błogosławionym. 

 

 

HUMOR 

Jerozolima, rok ok. 30. Na placu stoi grupka ludzi, trzymając w ręku 
kamienie, a pod murem nierządnica. Na środku stoi Jezus i mówi: 
"Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień". Wszystkim ręce 
opadły. Nagle z tyłu nad głowami wyleciał do góry kamień i spadł obok nierząd-
nicy. Jezus spojrzał uważnie: 
- Ile razy mam powtarzać, żeby się mama nie mieszała? 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Rekolekcje pon., wt., śr.  dla dorosłych o 930 i 1800, dla dzieci o 16. 30, dla 

młodzieży o 1900  

2. I piątek miesiąca msza dla wszystkich o 1800. Spowiedź pól godziny przed 

mszą. 

3. Roraty codziennie o 1800. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tace w kwocie 1035zł za tydzień taca inwe-

stycyjna. 
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