
Kalendarz liturgiczny: 

1 stycznia - Święta 
Boża Rodzicielka Mary-
ja 

 

Cytat tygodnia: 

„Ten, kto popełnił 
błąd, niech nie upada 
na duchu, bo i błędy 
pomagają do zdrowia 
duszy.” 
  

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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Katolicy na ulicy 

Inicjatywa ewangeli-

zacyjna zdefiniowana 

przez hasło „Katolicy 

na ulicy”, inspirowana 

jest homilią Jana Paw-

ła II, którą wygłosił w 

czasie wizyty w Kro-

śnie (10 czerwca 1997 r.) – mówił wtedy między 

innymi: „Niech z ust polskiego rolnika nie znika to 

piękne pozdrowienie «Szczęść Boże» i «Niech bę-

dzie pochwalony Jezus Chrystus». Pozdrawiajcie się 

tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze 

życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrze-

ścijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebra-

no”. 

„Katolicy na ulicy” to projekt ewangelizacyjny, który powinien realizować każdy 

chrześcijanin – katolik, wszak pierwszym źródłem inspiracji jest Eucharystia, która 

kończy się błogosławieństwem kapłana i uroczystym rozesłaniem „Idźcie w pokoju 

Chrystusa”. To jest wielkie zobowiązanie, aby w codziennym życiu świadczyć o 

Chrystusie i dzielić się Jego pokojem i błogosławieństwem z innymi ludźmi – braćmi 

i siostrami. 

Każdego dnia – w drodze do szkoły, do pracy, na uczelnię, do sklepu i w innych 

miejscach publicznych – spotykamy bardzo wielu ludzi. Jako katolicy, nie możemy 

ich mijać obojętnie, bo wtedy przyczyniamy się do coraz bardziej „szarej szarości”, 

czyli laickości naszych wiosek i miast. Chrześcijanin ma przecież w sobie światło 

wiary, którym winien olśniewać innych. Jednym z wyrazów owej jasności są chrze-

ścijańskie pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Króluj nam 

Chryste” lub „Szczęść Boże”. Życzliwe wypowiedzenie jednego z nich pod adresem 

spotykanych ludzi, jest odważnym wyznaniem wiary, a jednocześnie prośbą o udzie-

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 29 grudzień 2013 
800  + Tadeusz Wrzesień 
930 o zdr. dla Krzysztofa Koc z okazji 40r.ur. Bł. Boże dla Mateusza, Eugeniusza, 
Henryki, Janiny Skrzypek   
1100  o łaskę wiary i dary Ducha Św. Dla Julii i Stasia 
1230  z okazji 13r. ur. Bartka o bł. Boże 
1800 za zm. rodziców z rodziny Ćija, teściów Wiśniewskich i Ryszarda 
Wiśniewskiego 
Poniedziałek, 30 grudzień 2013 
700 
1800+ Andrzej Kobyłecki 
Wtorek, 31 grudzień 2013 
700    
1200 
Środa 01 grudzień 2013 
800   
930 ++ Henryk, Konstancja, Eleonora 
1100  20r.ś. Bogdan Grzejszczak 
1230 
1800  + Wiesław Oryńczak 
Czwartek, 02 styczeń 2014 
700   
1200   
Piątek, 03 styczeń 2013 
700   
1200     
Sobota, 04 styczeń 2013 
700    
1200    
 

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


lenie przez Boga błogosławieństwa dla pozdrawianej osoby. Dlatego chrześcijań-

skiego pozdrowienia nie możemy ograniczyć tylko do osób, które znamy; warto kie-

rować je także do tych ludzi, którzy nie są nam bezpośrednio znani. 

Przywoływanie Pana Boga do naszych spontanicznych spotkań, jest swego rodzaju 

ewangelizacją uliczną, wszak przez szlachetne słowa chrześcijańskiego pozdrowienia 

niesiemy Boga ludziom i jednocześnie ludzi niesiemy Panu Bogu. 

Za kilka miesięcy bł. Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym (Rzym – 27 kwietnia 

2014). W duchowej drodze w kierunku kanonizacji naszego Papieża, starajmy się – 

jako pierwsi – wyjść na ulice z chrześcijańskim pozdrowieniem. Sakralizacja prze-

strzeni publicznej, która jest potrzebą chwili, stanowić będzie także piękny dar dla bł. 

Jana Pawła II na uroczystość Jego kanonizacji. 
 

Święci znani… i nieznani 

 
Błogosławiona Aniela z Foligno, zakonnica 

 
Aniela urodziła się w Foligno w Umbrii w 1248 r. Młodość 
spędziła beztrosko w zamożnej rodzinie. Wyszła szczęśli-
wie za mąż i została matką kilku synów. Do majątku rodzi-
ców doszedł majątek męża. Mogła więc używać wszystkich 
przyjemności, dostępnych w jej czasach. Korzystała też z 
nich w całej pełni. 
Kiedy miała 37 lat, pojawił się jej we śnie św. Franciszek z 
Asyżu i napomniał ją surowo, by nie marnowała cennych 
lat życia. Po odbyciu spowiedzi generalnej nawróciła się i 
zaczęła iść zupełnie nową drogą. Wstąpiła do III Zakonu 
św. Franciszka i oddała się życiu pokutnemu. W krótkim 
czasie utraciła matkę, męża i synów, zapewne w czasie 
jednej z wielu epidemii. By naśladować Chrystusa, rozdała 
całą swoją majętność pomiędzy ubogich i oddała się poku-

cie, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. W jej ślady wstąpiło wiele niewiast. Ofiarnie 
służyła ubogim, jaśniała pokorą i ubóstwem. Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami, a 
zwłaszcza głębokim nabożeństwem do świętych tajemnic z życia Chrystusa Pana, 
szczególnie do Trójcy Przenajświętszej i Chrystusa cierpiącego. W nagrodę za to 
otrzymała mistyczny znak na sercu, który do dzisiaj można oglądać w relikwiarzu 
zawierającym serce, w kościele Św. Franciszka z Asyżu w Foligno, gdzie także spo-
czywają pozostałe relikwie bł. Anieli. Wypadek to jedyny w hagiografii. 

Ostatnie lata spędziła jako rekluza, czyli jako pustelnica zupełnie odcięta od świata. 
Opuściła ziemię po długiej i ciężkiej chorobie 4 stycznia 1309 roku, w wieku 61 lat. 
Pozostawiła po sobie ok. 35 pism i nieco listów, które dyktowała franciszkaninowi 
Arnoldowi z Asyżu, który był jej powiernikiem i kierownikiem duchowym. Najcen-
niejszym z nich jest Memoriale - rodzaj autobiografii. Pisma bł. Anieli nie tylko od-
słaniają tajniki jej duszy, ale wskazują drogi, po których Pan Bóg wiedzie swoich wy-
branych ku najwyższym szczytom chrześcijańskiej doskonałości. Dla ich głębi nazy-
wano ją nawet "mistrzynią teologów". Jej pisma po starannym przejrzeniu otrzymały 
aprobatę kościelną już w roku 1310 - a więc już w rok po śmierci. Zaliczana jest do 
największych mistyczek średniowiecza. 
Do chwały błogosławionych wyniósł ją dopiero Innocenty XII w 1693 roku. 
 
 
 

 

HUMOR 

Pytanie: Jak miał na nazwisko święty Józef? 
Odpowiedź: Pośpiech, bo jest napisane: "Maria poszła z pośpie-
chem...". 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek o 1730 nabożeństwo dziękczynne na zakończenie ro-

ku kalendarzowego i msza św. 

2. W środę 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki msze św. jak w 

każdą niedzielę 

3. Za tydzień w niedziele spotkanie Żywego Różańca na mszy o 

1230 i spotkanie opłatkowe w sali na plebanii 

4. Kolęda w tym tygodniu .................. 
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