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„Andrzej Bobola - wielki orędownik jedności chrześcijan” 

 

 Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło 
Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii 
katolickiej. 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w 
Wilnie.W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, 
spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej 
młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane 
wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników 
skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych.  
 Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do 
gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. 
Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że o. 
Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym 
kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi.     

Ogłoszenia parafialne 
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele 
codziennie, pół godziny przed wieczorną Mszą św.  
2. W minionym tygodniu odeszli do  wieczności: 
Śp. Ks. Prałat Bronisław Trzciński - lat 75, pierwszy proboszcz 
parafii Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu. Wprowadzenie 
ciała do kościoła oraz żałobna Msza św. odprawiona będzie w 
poniedziałek 15 maja o godz. 18:00, natomiast Msza św. pogrzebowa 
celebrowana będzie 16 maja o godz. 11:00. 
Śp. Jan Paweł Stelmach - lat 82, z ul. Firleja 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

Obchody tygodnia 

Wtorek 16 maja - wspominamy św. Andrzeja Bobolę - kapłana i 
męczennika (okrutnie zamęczonego), patrona Polski.  
Środa 17 maja - rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w 
Elblągu. 

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był 
niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia 
żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, 
pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. 
Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia.   
 Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na 
katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek "łowca 
dusz - duszochwat", była powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen 
kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.  
 Andrzej napadnięty przez Kozaków ozstał okrutnie umęczony. 
Zdarto mu suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, 
przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami, oprawcy ucięli świeże 
gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją 
na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, 
aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części 
ręki. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach 
wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu 
nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale 
imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. 
Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę 
dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 
1657 roku.  
 Po wielu latach ciało Andrzeja znaleziono nietknięte, mimo że 
spoczywało w wilgotnej ziemi.  
 Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja papież Pius XII 
wydał osobną encyklikę (16 V 1957), wychwalając wielkiego 
Męczennika.  
 W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego  
i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski 
kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego 
patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w 
całym kraju do rangi święta. Święty jest ponadto patronem metropolii 
warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji 
drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako 
patron kolejarzy.  
 W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju 
jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.  



Dzisiejsze czytania:     Dz 6,1-7; Ps 33; 1 P 2,4-9; J 14,1-12  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniedziałek, 15.05 
7.00 śp. Krzysztof Topolski (28 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 Dziękczynna z okazji imienin Zofii Konarzewskiej 
Wtorek, 16.05 
7.00 śp. Kazimierz Cieniewicz 
18.00  O Boże błogosławieństwo dla Julii w 14 urodziny 
18.00 śp. Krzysztof Topolski (29 Msza św. Gregoriańska) 
Środa, 17.05. 
7.00 śp. Jan Stelmach 
18.00 śp. Krzysztof Topolski (30 Msza św. Gregoriańska) 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Wiolety 
Czwartek, 18.05 
7.00  
18.00 śp. Irena Manuszewska 
Piątek, 19.05 
7.00  
18.00  
18.00 
Sobota, 20.05 
7.00  
18.00 Dziękczynna za 7 lat sakramentu małżeństwa Marianny i Andrzeja 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Niedziela, 21.05 
8.00 śp. Mieczysław Gorczyński (19 rocz.) 
9.30 śp. Dariusz Popielarczyk (10 rocz.), Czesław, Janina Drawer, 

Henryk Drawer i rodzice z obojga stron 
11.00 śp. Alina i Jan Gryta (15 rocz.) i zmarli z rodz. Grytów 
12.30  Msza w intencji Domowego Kościoła 
12.30 śp. Stanisław Duda (1 rocz.) 
18.00 śp. Czesław Murawski (z okazji wspomnienia urodzin) 

 4                      Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                   
V Niedziela Wielkanocna 14 V 2017 r. 

Intencje mszalne 15.05 - 21.05.2017r.  
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Dziękując dobremu Bogu za dar życia i powołania kapłańśkiego 
ogarniamy pamięcią i w modlitwie powierzamy miłosierdziu 

Bożemu  
Śp. Ks. Prałata Bronisława Trzcińskiego 
urodzonego 17 lipca 1942 roku w Dąbrowach, 

święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 w Olsztynie. 
Jako wikariusz pracował w Białej Piskiej (1967-1971) oraz  

w Elblągu w parafii  św. Mikołaja (1971-1981).  
W latach 80-tych przyczynił się do powstania parafii 

Błogosławionej Doroty z Mątów w Elblągu podejmując wspólnie  
z wiernymi trud przeniesienia zabytkowego (XVIII w.) kościoła  
z Kaczegonosu oraz  XVIII - wiecznego Dworu z Królewa koło 

Malborka, który stał się plebanią (1981-2008) . 
Był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości (1988), kanonikiem 

rzeczywistym Kapituły Katedralnej Elbląskiej w Elblągu 
KKE (1996); Dyrektorem „Caritas” Diecezji Elbląskiej (1993-

2004); dziekanem dekanatu Elbląg-Południe (1994-2006); 
diecezjalnym duszpasterzem policji (1992-2005), a od 2008 r. 

emerytowanym proboszczem 
Parafii bł. Doroty z Mątów w Elblągu.  

 

 
 

Zmarł 11 maja 2017 roku 

 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym przy Sercu Pana 


