







Oaza młodzieżowa – realizująca formację Ruchu ŚwiatłoŻycie, niedziela 1630
Przy parafii działają także:
Niepubliczne Przedszkole Katolickie „DOROTKA” –
dzieci od 2,5 roku, informacja na facebooku
Mała DOROTKA – dzieci od 1 roku, informacja na
facebooku
Jadłodajnia – od poniedziałku do piątku darmowy obiad
Noclegownia – możliwość noclegu; obecnie przebywa 5
osób
Kawiarenka – co niedzielę po każdej mszy świętej

Drodzy Parafianie!
Dziękując z całego serca za zaangażowanie i dotychczasowe dary
duchowe i materialne na rzecz naszej parafii. W minionym roku
wykonaliśmy następujące prace:
 Nowy napęd dzwonów kościelnych
 Naprawa organów kościelnych
 Nowa instalacja grzewcza w kawiarence, noclegowni i
jadłodajni
 Nowe ławki w ogrodzie przykościelnym
 Przycinka koron drzew wokół kościoła i parkingu
 Nowe hydranty w kościele
 Dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe kościoła
Całkowity koszt tych inwestycji wynosi 43 000 zł.
Dług parafialny za wykonane prace wynosi 28 000 zł.
Rodziny chcące włączyć się w spłatę wykonanych prac poprzez
ofiarę, proszone są o złożenie dobrowolnej ofiary w kopercie
podczas kolędy z napisem: „NA KOŚCIÓŁ”. Jest to ofiara
wyłącznie przeznaczona na ten cel – nie dla księdza chodzącego
po kolędzie.

Parafia Błogosławionej Doroty z Mątów
w Elblągu
List kolędowy 2018/2019
Drodzy parafianie
Kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym
życiu; w życiu naszej wspólnoty parafialnej. To
szczególny czas obfitujący w Bożą łaskę dla
wszystkich „ludzi dobrej woli” (por. Łk 2, 14)
którzy szczerym sercem poszukują Boga w swojej
codzienności. Bóg, który z miłości do człowieka
stał się Człowiekiem niech w te święta wszystkim
błogosławi, aby nasza wiara i ufność, którą
w Nim pokładamy mogły obfitować wszelkim pokojem, radością
i miłością do siebie nawzajem, bo przecież Chrystus Pan dał nam
Nowe Przykazanie, „abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas
umiłował” (por. J 15, 12) .
Ze szczerego serca jako duszpasterze pragniemy życzyć wszystkim
parafianom obfitych Bożych łask, Radości, Pokoju, Zdrowia oraz dużo
Miłości, która ma opromieniać nasze życie, naszą codzienność. Niech
Boża Dziecina Wszystkim błogosławi , aby Nowy Rok był czasem
błogosławionym, w którym nie zabraknie prawdziwej wiary, dobra,
życzliwości i wzajemnej pomocy.

Duszpasterze:
Ks. Grzegorz Królikowski,
Ks. Sławomir Małkowski,
Ks. Piotr Sulikowski,
Ks. Sylwester Nowokrzewski

List ks. proboszcza Grzegorza Królikowskiego
na kolędę 2019 roku

Żyjemy w tej części świata, która płaci ogromną cenę
za utrzymanie lub podnoszenie standardu życia, tą ceną są więzi
międzyludzkie. Relacje między ludźmi słabną do tego stopnia,
iż niektóre kraje, chcąc pomóc obywatelom, tworzą ministerstwa
do spraw samotności, co jest całkowicie nowym zjawiskiem.
Jednym z przejawów umierania więzi jest również to, iż dajemy
i otrzymujemy coraz więcej prezentów, a nie dajemy i nie
otrzymujemy darów. W prezencie nie ma człowieka, w darze jest
coś ze mnie. Można zasypać dziecko lub dorosłą osobę
prezentami nie dając mu siebie, a można dać siebie ofiarując coś
bardzo skromnego i prostego, a nade wszystko dając drugiemu
swój czas i serdeczność. Piszę o tym, gdyż mam takie
przekonanie, że życie parafialne może obronić więzi
i wartość daru. Warto spotykać się z innymi, dobrze jest
prowadzić proste rozmowy, zwyczajne sąsiedzkie i rodzinne
życie, gdyż człowiek nie tylko powinien mieć więzi, ale każdy
z nas „jest więzią". Zapraszam do rozmowy podczas spotkania
kolędowego na temat więzi i osamotnienia. Korzystajmy
odważnie z życia wspólnotowego w naszej parafii, spotykajmy się
i rozmawiajmy, pomóżmy sobie wzajemnie i nie pozostawmy
nikogo w rozpaczy osamotnienia. Nie pozwólmy zamknąć się
w czterech ścianach, w osamotnieniu i w świecie rzeczy. Zróbmy
wszystko, by się regularnie spotykać, znać i podnosić na duchu.
Św. Jan Paweł II rozumiał dogłębnie, iż ludzie potrzebują
spotkań, dlatego m.in. wymyślił Światowe Dni Młodzieży. Cieszę
się, że w naszej parafii powstały dwa kręgi Domowego Kościoła

i grupa Biblijna. W fantastyczny sposób rozwija się Niepubliczne
Przedszkole Katolickie Dorotka. Każdy z nas ma prawo do
budowania więzi i może to prawo zrealizować również w życiu
parafialnym.
Oto wspólnoty i dzieła charytatywne działające przy naszej
parafii-zapraszamy:















Caritas – organizacja oparta na miłości Ewangelicznej
niosąca konkretną pomoc osobom potrzebującym, czwartek
1600
Akcja Katolicka – stowarzyszenie katolików świeckich
podejmujących inicjatywy służące ubogaceniu życia
parafialnego i diecezjalnego, II niedziela miesiąca 1600
Domowy Kościół – „Duchowość Małżeńska” oparta na
formacji
podczas
comiesięcznych
spotkań,
00
III niedziela miesiąca 15
Odnowa
w
Duchu
Świętym
–
wspólnota
charyzmatyczna
posługująca
modlitwą,
prowadząca
rekolekcje by prowadzić człowieka do otwarcia się na Ducha
Świętego, wtorek 1900
Żywy Różaniec – wspólnota osób odmawiających
codziennie modlitwę różańcową w intencja Kościoła i świata,
I niedziela miesiąca 1230
Krąg Biblijny – gromadzi wszystkich pragnących zgłębiać
Słowo Boże i poznawać je, by żyć nim na co dzień, piątek 1800
Schola parafialna – by muzyką i śpiewem chwalić Pana,
posługując podczas liturgii, sobota 1100
Ministranci i Lektorzy – służba liturgiczna Ołtarza,
sobota 930
Centrum Ochotników Cierpienia – wspólnota osób
starszych,
chorych,
niepełnosprawnych,
II sobota miesiąca 1100

