
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 24; III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 04 Marzec 2018 
              Wj 20, 1-17; Ps 19; 1 Kor 1, 22-25; J 2, 13-25  

 

  
 
 
Parafia Błogosławionej Doroty z Mątów  powstała 18.01.1981 r 

erygował ją ówczesny biskup warmiński Józef Glemp. Kościół został 
przeniesiony z miejscowości Kaczynos i zrekonstrułowany  przez 
mieszkańców tej dzielnicy pod przewodnictwem pierwszego 
proboszcza ks. Bronisława Trzcińskiego z inicjatywy ks.Infułata 
Mieczysława Józefczyka, który w tym roku świętuje 50 lecie posługi w 
Elblągu. Do parafii należą miejscowości:Elbląg i Gronowo Górne. 
Obecnie parafia liczy sobie 6276  mieszkańców z czego ok 2600 
osób przebywa za granicą 
 W społeczności parafii występują te same problemy 
społeczne, jak w sąsiednich parafiach i regionie. Parafia starzeje się, 
wyludnia, ludzie w wieku produkcyjnym są na emigracji zarobkowej 
za granicą. 
 Ostatnia wizytacja kanoniczna parafii miała miejsce 
26.05.2013 r i przeprowadził ją ksiądz Biskup Józef Wysocki. Przez  
ostatnie pięć lat wierni parafii żywo biorą udział w różnych działaniach 
ewangelizacyjnych , duszpasterskich , charytatywnych  i kulturalnych.   
 Należy wspomnieć grupę COC ponad 100 osób chorych 
niepełnosprawnych, która w ubiegłym roku świętowała 25 lecie 
istnienia a która  razem z Żywym Różańcem animuje do tego by    
cierpieniu ludzkiemu nadać sens. Organizuje wczasorekolekcji, 
pielgrzymki krajowe i zagraniczne, oraz prowadzi darmową 
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 
 Rodziny integrują się w parafii poprzez wspólnotę Domowego 
Kościoła, Akcji Katolickiej, Odnowy w Duchu Świętym gromadzą 

Intencje mszalne: 05.03 - 11.03 
 

Poniedziałek, 05 marzec 2018  
700 śp. Józef Struciński (6 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Jadwiga Stasiak (5 rocz.) 
1800 śp. Renata Rataj 
Wtorek, 06 marzec 2018  
700 śp. Józef Struciński (7 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Józef Struciński (30 dzień po pogrzebie) 
Środa, 07 marzec  2018  
700   śp. Józef Struciński (8 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Stanisław Piekarski 
1800 Dziękczynna z okazji 55 rocz. urodzin i imienin Tomasza Klecha 
Czwartek, 08 marzec 2018  
700  śp. Józef Struciński (9 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. ksiądz Piotr Konsalik 
1800 śp. Adela Mikjaniec, Kazimierz i Anna 
Piątek, 09 marzec  2018  
700  śp. Józef Struciński (10 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Alicja Markiewicz (30 dzień po pogrzebie) 
1800 śp. Marian Szulc (30 dzień po pogrzebie) 
Sobota, 10 marzec 2018  
700  śp. Marianna Opałko (1 rocz.), Kazimierz Opałko (34 rocz.) 
700 śp. Józef Struciński (11 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Stanisława(k) i Wincenty Lechowscy, dziadkowie z obu stron 
Niedziela, 11 marzec 2018 
800 śp. Krystyna Kostrzewa (intencja od rodziny Szmyt) 
930 śp. Grzegorz Jakubik (z okazji imienin) 
930  śp.Apolonia, Stanisław, Jarosław, Iwona Dzieciątek, zmarli z obu 
stron 
1100 Dziękczynna z okazji 18 rocz. urodzin Oliwii 
1230  w intencji wspólnoty „Domowego Kościoła” 
1230 śp. Józef Struciński (12 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Ryszard Murawski, Konrad, Bogużana, Aniela i Ludwik z 
rodziny Mydlarz 

Sprawozdanie Proboszcza z wizytacji parafii 



się dla pogłębienia wiary i więzi z parafią, gdzie wspólnie organizują 
dni skupienia diecezjalne i parafialne, wyjazdy narciarskie do Włoch, 
pomoc charytatywną, bale andrzejkowe i karnawałowe oraz pikniki na 
Rawskiej. 
 Młodzież z Ruchu Oazowego - Światło Życie, ministranci i 
schola, gromadzą się na spotkaniach w  plebanii by rozmawiać o 
Panu Bogu, śpiewać, spędzać razem czas, oraz cyklicznie 
wyjeżdżają na rekolekcje i obozy wypoczynkowe nad jeziorem. 
 Troską duszpasterską objęci są najmłodsi w Niepublicznym 
Przedszkolu Katolickim DOROTKA – 82 dzieci . 
 Wielką  radością jest służba CARITAS naszej parafii w 
udzielaniu stałej pomocy ubogim, prowadzeniu jadłodajni działającej 
od 4 lat, która dziennie wydaje ok 45 obiadów, a także działającej od 
października ubiegłego roku noclegowni w której obecnie przebywa 5 
mężczyzn.  
 11.05.2017 pożegnaliśmy śp. Księdza Prałata Bronisława 
Trzcińskiego, który ostatnie lata życia poprzez chorobę spędził w 
cieniu kościoła a którego chcemy uczcić w pierwszą rocznicę śmierci 
tablicą pamiątkową i modlitwą podczas Mszy świętych sprawowanych 
w naszym kościele.  
 Wdzięczni Panu Bogu za powołania z naszej parafii cieszymy 
się dwoma  klerykami naszego seminarium duchownego w Elblągu 
roku „V” i „I” oraz dwoma braćmi zakonnymi w Szczecinie. 
 Dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosimy aby na kolejne 
lata udzielał nam hojnie swojego błogosławieństwa. 

 
Wielki Post – historia cz.2  

 
Droga Krzyżowa i kalwarie - We wczesnym średniowieczu w 
Jerozolimie próbowano odtworzyć drogę krzyżową Chrystusa 

Pana. Zwyczaj pobożnego rozważania Jego cierpień przeszedł w 
XII / XIII wieku do Kościoła Rzymskiego dzięki duchowości 

franciszkanów, dominikanów i mistyków cysterskich. Budowano 
kaplice - stacje utrwalające w pamięci poszczególne cierpienia 

Jezusa i tworzono tzw. kalwarie.  

W Polsce najsłynniejsze są: Kalwaria w Zebrzydowicach 
(Zebrzydowska ) k. Krakowa, w Wejherowie, w Pakości, w Wielu, 
w Wambierzycach i w Kalwarii Pacławskiej. Pochodzą one z ok. 

XVII w. Liczą często sporo powyżej 14 stacji, a zwyczaj tworzenia i 
obchodzenia tylko 14 stacji przyjął się dopiero w XVIII w. 

Gorzkie Żale (i kazania pasyjne) - Nabożeństwo ułożone na wzór 
dawnej przedsoborowej modlitwy kapłańskiej (brewiarza). Składa 

się z trzech części, których elementami są "Pobudka" i trzy 
modlitwy. Każdy fragment ma swoją własną melodię, a całość jest 
śpiewana. Przy okazji Gorzkich Żali często wygłasza się specjalne 

wielkopostne - pasyjne kazania. Jest to nabożeństwo czysto 
polskie, powstało przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie ok. 

1707 r. 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 
 
 
 

7. Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu: w piątki – Droga 
Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży o 
godz. 17.30; Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.15. 
Znajdźmy czas rozważanie Męki Chrystusa. 

 

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się w naszej parafii 
Rekolekcje Wielkopostne. Otoczmy modlitwą ten święty czas by 
przyniósł błogosławione owoce. 

9. Za tydzień również odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do I Komunii świetej. 

10. Dziś spotkanie wspólnoty Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 
12:30 i Akcji Katolickiej o godz. 16:00. 

11. W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna na ogrzewanie naszego 
kościoła. 

12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Weronika Grzesz – lat 80, z ul. Rawskiej 
Śp. Michał Śliwka – lat 60, z ul. Bytomskiej 
Śp. Maria Kieliszek – lat 94 z ul. Płońskiej – pogrzeb w 
poniedziałek o godzinie 14:30 

  


