
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 
NR 13; I NIEDZIELA ADWENTU – 02 Grudzień 2018 
Czytania: Jr 33, 14-16; Ps 25; 1Tes 3,12- 4,2; Łk 21, 25-36 

 

  
 
 
 

1. Razem z Maryją ratujmy życie dzieci 
 
       Ponad 30 lat w Polsce trwa Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, 
jako sposób obrony życia nienarodzonych dzieci. Jest dostępna dla wszyst-
kich, którzy chcą ofiarować kilka minut modlitwy dla ratowania zagrożonego 
życia. Chociaż faktem biologicznym, medycznym i niepodważalnym jest to, 
że „życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia” , to walka o ży-
cie wciąż trwa. Pragniemy, by każdy chrześcijanin stanął na straży życia – 
np. poprzez podjęcie Duchowej Adopcji. Polega ona na odmawianiu  
1 Tajemnicy Różańca świętego i modlitwy w intencji uratowania  
zagrożonego życia dziecka i jego prawego życia po urodzeniu, oraz o 
ustrzeżenie rodziców tego dziecka przed grzechem dzieciobójstwa. Można 
dodać swoje własne postanowienie. 
 Duchowa Adopcja rozpoczyna się od dnia złożenia przyrzeczenia i 
trwa 9 miesięcy. Modlitwę tę można podejmować wielokrotnie. Warunkiem 
jest zakończenie poprzedniej dziewięciomiesięcznej modlitwy. 
 Przyrzeczenia składane we wspólnocie dają duże umocnienie do ich 
wypełnienia. Trzeba to zrobić zawsze szczerze i z pragnieniem wytrwania w 
tym postanowieniu. Zakończenie modlitwy po 9-ciu miesiącach pozostawia 
świadomość wartości życia i radość z uratowania jednego konkretnego 
dziecka które zna tylko Bóg, a może w przyszłości da nam je poznać. 
 W  kościele Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu od blisko 20 
lat jest grupa wiernych, która podejmuje Duchową Adopcję w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to piękny,  
wymowny dzień podkreślający, że także życie Świętej Bożej Rodzicielki 
rozpoczęło się od momentu poczęcia. Zakończenie Duchowej Adopcji przy-

Intencje mszalne: 03.12 - 09.12 
 

 
 
 
 

Poniedziałek, 03 grudzień 2018  - II Dzień Rekolekcji  Adwentowych 
930 śp. Diana Patra 
1800 O szczęśliwą operację 
Wtorek, 04 grudzień 2018  - III Dzień Rekolekcji Adwentowych 
930 śp. Eugeniusz Mikjaniec 
1800   
Środa, 05 grudzień 2018 - IV Dzień Rekolekcji Adwentowych 
930    
1800 śp. Jadwiga Stasiak 
Czwartek, 06 grudzień 2018 – Pierwszy Czwartek Miesiąca 
700  
1800  o Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla 
Piotra Mikołaja z okazji 1 rocz. urodzin 
Piątek, 07 grudzień 2018 – Pierwszy Piątek Miesiąca 
700   
1800  
Sobota, 08 grudzień 2018 – Niepokalane Poczęcia NMP 
700  śp. Eugeniusz Mikjaniec 
1800 śp. Irena i Franciszek z rodz. Brzezińskich i Wilewskich  
1800 śp. Tadeusz i Ryszard 
Niedziela, 09 listopad 2018 
800 śp. Eugenia Dudar (1 rocz.) 
930  śp. Zygmunt Maszewski (1 rocz.) 
1100  Dziękczynna z okazji 34 rocz. urodzin Alicji  
1230 śp. Stanisław Komuda (1 rocz.) 
1230 śp. Jadwiga Ocicka (1 rocz.) i zmarli z rodziny Ocickich i 
Boguszewskich 
1800 W intencji „Domowego Kościoła” 
 

Nie bójmy się kochać Maryi 



pada w dniu 8 września w święto Narodzenia Matki Najświętszej – czyli 9 
miesięcy od poczęcia. 
 Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób staja na 
straży życia poczętego. Zachęcamy by kolejny raz podjąć to cudowne dzie-
ło miłości i aby zachęcać innych (może szczególnie osoby, które dopuściły 
się kiedyś grzechu aborcji i mają teraz olbrzymie wyrzuty sumienia, aby w 
ten sposób zadośćuczynić za grzech i napełnić serce radością wypływającą  
ze świadomości uratowania przed zagładą konkretnego istnienia ludzkiego). 
 Zapraszamy do naszego kościoła na Mszę świętą o godz. 1300 w 
najbliższą sobotę (związana z godziną łaski), podczas której będą składane 
uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Weźmy ze sobą świece, któ-
rych płomyk symbolizuje delikatność ludzkiego życia, o które trzeba się 
troszczyć. Zapraszamy wszystkich, by szeregi obrońców życia wciąż  
wzrastały! 
 
2. Godzina łaski 
 
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia,  
8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech 
powiedziała: 

 
 
 

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe  
obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej  
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. 
Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i 

znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże 
wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest 

moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce  
ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym  

czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". 

 
 
 
 
 
 
 

Jak odprawić Godzinę Łaski? 

 

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. 
Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, 
których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą  
świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego 
Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony 
do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna! 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 

1. Rozpoczęliśmy okres Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. Roraty, czyli Mszę św. o Najświętszej Maryi Pannie od-
prawiamy w naszym kościele codziennie o godz. 18.00. Dzieci na Ro-
raty przynoszą lampiony, a dorośli świece.  

2. Od dziś aż do środy włącznie będą trwały w naszej parafii Rekolekcje 
Adwentowe. Codziennie Msza święta z nauką o godzinie 9.30 i 18.00. 
Dzieci swoja naukę rekolekcyjną mają codziennie o 16.30. Pamiętaj-
my o modlitwie w intencji owoców rekolekcji. 

3. W rozpoczynającym się tygodniu przypada Pierwszy Czwartek Mie-
siąca oraz Pierwszy Piątek Miesiąca W piątek spowiedź od  
godziny 17:20. Tego dnia odwiedzimy naszych chorych.  

4. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia zapraszamy na godzi-
nę 12:00 na wspólną modlitwę związaną z Godziną Łaski o której 
mówiła Matka Boża w objawieniach we Włoszech. Po  
zakończeniu będzie sprawowana Msza święta o godzinie 13:00. Pod-
czas Mszy świętej będzie można podjąć piękne dzieło  
Duchowej Adopcji by ratować dzieci poczęte. Szerzej na ten temat 
możemy przeczytać w artykule zamieszczonym w biuletynie. Msze 
święte również o godzinie 7:00 i 18:00. 

5. Za tydzień 2 niedziela miesiąca – swoje spotkanie mają dzieci przy-
gotowujące się do I Komunii. 

6. W przyszłą niedzielę również taca inwestycyjna na rzecz naszego 
kościoła oraz zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

7. Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym serdecznie zaprasza na 
Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w najbliższą środę (5 XII) 
o godz. 16:30. Ozdoby świąteczne, kwiaty, pokaz taneczny, zabawy 
oraz spotkanie z Mikołajem to tylko niektóre z czekających atrakcji. 

8. Przeżywajmy Adwent z lekturą „Gościa Niedzielnego”, który propo-
nuje na ten czas tematy związane z osobą Ducha Świętego. Dziś o  
darze mądrości. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
 
 

Śp. Eugeniusz Mikjaniec – lat 65 z Olsztyna (nasz były parafianin) 
Śp. Jarosław Sławek – lat 49, z ul. Braterstwa Broni 


