
Kalendarz liturgiczny: 

------------------ 

Cytat tygodnia: 

„Niech to będzie 
pierwszą zasadą w 
działaniu: Tak Bogu 
ufaj, jakby całe powo-
dzenie spraw zależało 
tylko od Boga, a nie od 
ciebie. Tak jednak 
dokładaj wszelkich 
starań, jakbyś ty sam 
miał to wszystko 
zdziałać, a Bóg nic.” 
  

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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Wykąp swą duszę w milczeniu  
 
Rabindranath Tagore, 
indyjski poeta, laure-
at literackiej Nagrody 
Nobla z 1913 r. ape-
lował do współcze-
snego sobie człowie-

ka: „jesteś okryty pyłem martwych słów. Wykąp 
swą duszę w milczeniu”. Słowa te i dziś są aktual-
ne i wysoce pożądane. Współcześni ludzie cierpią 
na „chorobę słowa”. Wylewają bowiem potoki 
słów bezmyślnych, bezsensownych, pełnych jadu, 
cynizmu i kłamstwa. Ta sytuacja stwarza wraże-
nie, że im kto głupszy i bardziej zdemoralizowany, 
tym głośniej i częściej mówi, mieniąc się być eks-
pertem w każdej sprawie. Głupota jednak, to nie 
tyle brak wiedzy i wykształcenia (bo dziś prawie 
każdy jest wykształcony i chwali się skończonymi 
studiami, a nawet posiadaniem stopni i tytułów 
naukowych), co raczej brak mądrości rozumianej jako umiejętność stosowania 
teoretycznej wiedzy w życiu oraz poszukiwanie ostatecznego zrozumienia sensu 
świata i życia.  
 
Owe rzekome autorytety i eksperci przekonując do swoich racji, a nie prawdy, 
która jest zgodnością tego, co się myśli i mówi z tym, co jest w rzeczywistości, 
nie mając prawdziwych, merytorycznych argumentów (argumentum ad rem) 
coraz częściej i śmielej posługują się pseudoargumentami (argumentum ad per-
sonam) używając przy tym oszczerstw, pomówień oraz języka nienawiści. Taki 
poziom dyskusji, a właściwie jej brak, coraz częściej staje się udziałem polityków 
i tzw. ekspertów. W sposób często prymitywny i wulgarny atakują oni tych 
wszystkich, którzy mają inne zdanie niż oni sami. 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 15 grudzień 2013 
800  + Wanda i Henryk Michalscy 
930 + 27r.ś. Ignacy Bernecki i zm. rodzice 
1100  + Aleksander i Aleksandra Włodarek 
1230 + Janina i Bolesław   
1800 + Janina Tarnacka w 13r.ś. 
Poniedziałek, 16 grudzień 2013 
700  
1800 + 43r.ś. Zbigniew Godlewski 
Wtorek, 17 grudzień 2013 
700+ Małgorzata, Halina Edmund 
1800+ Stanisławę, Piotra i Stefan Klecha 
Środa 18 grudzień 2013 
700 
1800 w 4r. ur. Anieli o bł. Boże i potrzebne łaski 
Czwartek, 19 grudzień 2013 
700  + Andrzej Kobyłecki 
1800 + Krystyna Ślizień w 7r.ś 
Piątek, 20 grudzień 2013 
700 + Izabela Maślińska 
1800  23r.ś. Jan Ostrowski i zm. z rodz. Ostrowskich i Komuda 
Sobota, 21 grudzień 2013 
700   
1800  2r.ś. Stefania Andrearczyk o łaskę nieba 
 

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


 
Być może panosząca się „choroba słowa” jest wynikiem wszechogarnia-

jącego hałasu, który jak pokazują badania, powoduje m. in.: zmęczenie, efekty 
naczyniowo-sercowe i psychofizjologiczne, symptomy psychiatryczne oraz nie-
racjonalne zachowania. Jednym słowem hałas niekorzystnie wpływa na funk-
cjonowanie organizmu czlowieka. Dlatego warto chociażby z okazji trwającego 
adwentu „wykapać swą duszę (a wszyscy ją posiadają, niezależnie od ugrupo-
wania politycznego i wyznawanej religii) w milczeniu”. Potrzeba nam odnaleźć 
siebie samego i zdrowe relacje z innymi ludźmi w ciszy i w milczeniu. 
 

Pierre Marie Delfieux, założyciel monastycznych Wspólnot Jerozolim-
skich, pisał w książce pt.: Źródło na pustyni miasta: „w milczeniu warg, unikając 
zbytecznego mówienia, unikniesz powierzchowności obmowy i lekkomyślności, 
a przez to grzechu. Kto czuwa nad językiem, zachowa swe życie, a kto mówi wie-
le, zgubi się. Bo nadmiar słów nigdy nie jest bez winy (...). W milczeniu całej isto-
ty, unikając otaczającego cię hałasu, zachowując spokój wewnętrzny, wiedz, że 
dobro nie czyni hałasu, a hałas nie czyni dobra. Z miłością więc czuwaj nad spo-
sobem chodzenia, pracowania, przyjmowania gości, rozmawiania. Cisza także 
jest miłością... przez milczenie naucz się kochać (...). Żyj w milczeniu pelnym 
ufności, bez wewnętrznego posądzania, bądź powściągliwy, człowiek mądry 
milczy do właściwej chwili. Mów, kiedy to konieczne, streszczaj się, mów niewie-
lu słowa  mi i umiej zarazem słuchać i milczeć. Im więcej słów, tym więcej próż-
ności (...). Milczenie przywoła cię do porządku, gdy będziesz niespokojny, ku-
szony, zmęczony, nauczy cię panowania nad sobą i powściągliwości (...). Jeżeli 
językiem nie grzeszysz, jesteś mężem doskonałym, zdolnym trzymać na wodzy 
całe swoje ciało. Milczenie pomoże ci porzucić nałogi, wyzbyć się wewnętrznego 
gadulstwa, znaleźć właściwą postawę i słowa prawdy”. 
 
W poczuciu odpowiedzialności za jakość mowy w życiu publicznym i korzystając 
z adwentowego namysłu, wykąpmy swe dusze i umysły w milczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Święci znani… i nieznani 
 Błogosławiony 

Alan de Solminihac, biskup 
 
 
Alan urodził się 25 listopada 1593 r. w zamku ro-
dzinnym w Belet we Francji. Pochodził z zamożnej, 
pobożnej i patriotycznej rodziny. Studiował w Ca-
hors i w Paryżu. Chciał przyłączyć się do Rycerzy 
Maltańskich, aby służyć Bogu jako żołnierz. Mając 
26 lat wstąpił jednak do augustiańskich kanoników 
regularnych w opactwie w Perigeux we Francji. W 
1623 r. został przełożonym opactwa. Niestrudze-
nie pracował nad przywróceniem dyscypliny i 
dawnej obserwancji; jego reformy objęły także 
inne opactwa. 

W 1636 r. został mianowany biskupem Cahors. Pełnił tę posługę aż do śmierci. Kon-
tynuował dzieło odnowy klasztorów i ewangelizował parafian. W ciągu 23 lat wielo-
krotnie odwiedził każdą z podległych mu parafii. Założył seminarium duchowne, 
fundował przytułki. Przywrócił tradycyjną pobożność i szerzył kult Eucharystii. 
Uczestniczył w Soborze Trydenckim i na wzór św. Karola Boromeusza wcielał jego 
reformy w życie. 
Zmarł 31 grudnia 1659 r. w Mercues we Francji. Jan Paweł II beatyfikował go 4 paź-
dziernika 1981 r. 
 
 

 

HUMOR 

Pytanie: Kiedy Pan Jezus zgrzeszył? 
Podpowiedź: gdy miał 12 lat. 
Odpowiedź: Jest napisane: "I zwinąwszy księgi odszedł". 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Roraty codziennie o 1800. 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę inwestycyjną w kwocie 2672 zł. 

http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9Bmiechni%C4%99ta+bu%C5%BAka&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=_g1xEbEVWDpnMM:&imgrefurl=http://www.muno.pl/news/acid-house-uk-smiley-face-denny-rempling-paul-oakenfold-nick-holloway/&docid=I_1hGfJ7qy0asM&imgurl=http://www.muno.pl/static/obrazy/text2011_1/smiley.jpg&w=403&h=403&ei=pGpaT9m6JtD74QSJ7eHEDw&zoom=1

