
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 25; IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 11 Marzec 2018 
                2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 137; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21 
 

  
 
 
Czytając przykazania podane na Synaju a zapisane w Księdze 

Wyjścia zastanawia fakt, iż tylko trzy z nich zostały zaopatrzone 
przez samego Boga w komentarz. Najobszerniejszy zaś dotyczy za-
chowania szabatu. Niejednemu człowiekowi wierzącemu wydaje się, 
że wszystkie inne są ważniejsze niż to. 

Księga Wyjścia przypomina: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszelkie zaję-
cia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie 
możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani 
syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani 
twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 
Pan pobłogosławił dzień szabatu i uznał go za święty” (por. Wj 20, 8-
11). 

Jest rzeczą znamienną, że żadne z przykazań nie przypomina 
o obowiązku pracy, natomiast jedno z dziesięciu tak szczegółowo 
gwarantuje potrzebę odpoczywania. Mojżesz zaznacza, że ten dzień 
odpoczynku Bóg „pobłogosławił i uznał go za święty”. Jedyny dzień 
tygodnia pobłogosławiony. Cóż to znaczy? Ten jeden dzień jest prze-
znaczony na odbiór z rąk Boga łask. Odpoczynek potraktował Bóg 
nie tylko jako przerwę w pracy, ale i jako przestrzeń potrzebną do 
spotkania się z Nim samym. Bóg chce się z nami spotkać 
w odpoczynku. 

Z doświadczenia wiadomo, iż wrogiem numer jeden prawdzi-
wej miłości jest pośpiech i zmęczenie. Jeśli kochający się ludzie nie 
mają dla siebie czasu, są zabiegani i zmęczeni, ich miłość szybko 
obumiera. Nie pomoże tu dobra wola, musi być czas na spotkanie, to 

Intencje mszalne: 12.03 - 18.03 
 

Poniedziałek, 12 marzec 2018 – Rekolekcje Wielkopostne  
700 śp. ksiądz Roman Gorczyński (3 rocz.) 
1800  śp. Józef Struciński (13 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Piotr Jewasiński i syn Adaś 
Wtorek, 13 marzec 2018 – Rekolekcje Wielkopostne  
700 śp. Józef Struciński (14 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Alicja Markiewicz 
Środa, 14 marzec  2018 – Rekolekcje Wielkopostne  
700   śp. Józef Struciński (15 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Wiesław Wilmański 
Czwartek, 15 marzec 2018  
700  śp. Józef Struciński (16 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Jadwiga Borejko (10 rocz.) 
Piątek, 16 marzec  2018  
700  śp. Józef Struciński (17 Msza święta gregoriańska) 
1800 Dziękczynna w 50 rocznicę podjęcia posługi proboszcza - 
księdza Mieczysława Józefczyka w parafii św. Mikołaja w Elblągu, 
do której wówczas należeli wierni tej dzielnicy, a który przyczynił się 
do powstania parafii bł. Doroty, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski 
na dalsze lata życia 
Sobota, 17 marzec 2018  
700  śp. Józef Struciński (18 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Zbigniew Godlewski (z okazji wspomnienia urodzin) 
Niedziela, 18 marzec 2018 
800 śp. Jadwiga Dębkowska (3 rocz.) 
800 śp. Ryszard Traczyk (31 rocz.), zmarli z rodzin Syroka, Bajsonów, 
Traczyków, Kachnowiczów, Błaszczyków, Matejczuków 
930  śp.Damian Sznicer (7 rocz.), oraz  babcie i dziadkowie 
930  śp. Józef Struciński (19 Msza święta gregoriańska), 
1100 O błogosławieństwo dla Piotra i Beaty Szot 
1230  śp. Franciszek Grabowski i rodzice z obojga stron 
1230 śp. Józefa(k) i Stanisław Kaszyc 
1800 śp. Stanisław Gawrzyjał (1 rocz.) 
 

Błogosławiony dzień 



spotkanie staje się odpoczynkiem, a odpoczynek dopełnia się 
w spotkaniu. 

Bóg wiedząc o tym, że nasze szczęście, jest uzależnione od 
systematycznego spotkania z Nim, zarezerwował jeden dzień 
w tygodniu dla odpoczynku i dla spotkania z nami. To w tym dniu 
ubogaca nas swoją łaską na cały tydzień. Innymi słowy, kto nie spo-
tka się z Bogiem w odpoczynku, na pewno nie spotka się z Nim 
w pracy. 

Smutne jest to, że dziś doświadczamy wielu pokus i przeciw-
ności, które skutecznie potrafią niszczyć świętość niedzieli; praca 
w niedzielę za wyższe zarobki, lub zmuszanie do niej szantażem, ale 
również organizowanie tak intensywnych form odpoczynku, że nie ma 
czasu na Boga, a ludzie w poniedziałek są bardziej zmęczeni niż po 
tygodniu pracy. 

Niedziela w zamyśle Boga ma być dniem odpoczynku, 
w którym dochodzi do osobistego spotkania człowieka ze Stwórcą. 
Niedziela bowiem to nie tylko dzień wolny, ale także dzień święty. 

 
 

 
 

Czy wiesz że… 
 
 
 

 
introitu: 

 
 

Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite omnes… - co się tłumaczy- Wesel się, 
Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie 
się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi po-
ciechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano : Pójdziemy do domu 

Pańskiego.  
Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, 

łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W trady-
cji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano 
się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą 

różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii ró-
żowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym - 

dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete. 
 
 

W piątek 16 czerwca będziemy obchodzić 50 rocznicę posługi kapłańskiej w 
naszym mieście księdza Infułata Mieczysława Józefczyka. Przychodząc do 

Elbląga został proboszczem parafii św. Mikołaja  i funkcję tę pełnił do 2005 
roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Jest to kapłan wielkiego formatu, który 
bardzo dużo wniósł do historii powojennego Elbląga. Dzięki osobistemu za-
angażowaniu ks. Józefczyka powstało w Elblągu w latach 1968-1992 aż 5 
nowych parafii; m.in. parafia bł. Doroty, którą bardzo często wspierał pod-

czas jej rozwoju. Wiele książek, publikacji naukowych o historii Elbląga, tro-
ska o zabytki i ich renowacja – to wielkie dzieło tego kapłana. Zapraszamy na 

Mszę św. dziękczynną w intencji ks. Infułata w piątek o godzinie 18:00. 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 

 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 na rozważanie Męki Pańskiej. 

 Rekolekcje w naszej parafii potrwają do środy włącznie. Nauki 
rekolekcyjne: 
Godz. 8:00 – Gimnazjum z Gronowa Górnego 
Godz. 9:30 – Msza święta z nauką rekolekcyjną – dorośli 
Godz. 10:30 – Szkoła Podstawowa  z Gronowa Górnego 
Godz. 11:15 – Gimnazjum z Elbląga z ulicy Rawskiej 
Godz. 18:00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną – dorośli 
Spowiedź przed każdą Mszą świętą i nauką  

 23 marca rusza IV już Ekstremalna Droga Krzyżowa! 
Rozpoczęcie Mszą Świętą, która zostanie odprawiona u księży 
Salwatorianów o godz. 20:00. Do wyboru są 4 trasy. Szczegóły 
na stronie internetowej. 

 Szkoła podstawowa w Gronowie Górnym pragnie serdecznie 
zaprosić na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się  
15 marca w gmachu szkoły. Rozpoczęcie o godz. 16:30. Czeka 
wiele atrakcji; konkursy, zabawy, dekorowanie pisanek, stoisko 
handlowe ze stroikami świątecznymi i kwiatami, a także coś 
słodkiego. Serdecznie zapraszamy 

 W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 
Śp. Wiesław Aleksandrowicz – lat 58, z Nowiny 

  

Por.ks.E.Staniek 

IV Niedziela Wielkiego Postu jest zwana niedzielą ra-
dości - Laetare - od pierwszych słów antyfony na wej-
ście - introitu: „Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fácite 

omnes…” - co się tłumaczy – „Wesel się, Jeruzalem! A wszy-
scy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie….” 

 
 

Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr 
nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, 
którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to 
"niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się 
pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. po-
święcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej 
dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go 
używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym - dzisiaj 
oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete. 


