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INTENCJE MSZALNE 25.03 – 31.03

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     

Poniedziałek  25 Marzec
Zwiastowanie  Pańskie

17:00 - O szczęśliwe zdanie 
egzaminu

18:00  - W intencji Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego

Wtorek  26 Marzec

17:00  -

18:00 -

Środa  27 Marzec

17:00 - za parafian 

18:00 -
 

Czwartek  28 Marzec

17:00 + Teodor i Marta Gollnik

Piątek  29  Marzec

17:00 + Franciszek Bolda i 
rodzice z obojga stron

18:00 -

Sobota  30  Marzec

17:00 +

18:00 + Marta i Adam Jeka

 Niedziela  31 Marzec
IV Wielkiego Postu           

       

08:00 + Agnieszka, Franciszek 
Hincke, bracia

10:30 - Dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki  
Miłosierdzia dla całej rodziny

16:00 + ojciec Zygfryd

Do przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, prawie 50 km. 

To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce. 

Dlaczego będzie ekstremalna?

–ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości po piasku)

–ponieważ będzie odbywała się nocą

–ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła milczenia

–ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie

Czy podejmiesz wyzwanie?

Spróbujesz spotkać tam Boga? 

Wyruszamy   12   kwietnia   2019,   z   kościoła   parafialnego

podbwezwaniem św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze

(ul. Piastowska 14), po mszy świętej o godz. 20.00. 

Zapisy (obowiązkowe) oraz szczegółowe informacje

na stronie: 

www.edk.popiasku.pl

Koordynator: Jakub Terakowski, tel. 603 305 401, mail: edk@popiasku.p



1 CZYTANIE: (Wj 3, 1-8a. 13-15) 
2 CZYTANIE: (1 Kor 10, 1-6. 10-12) 
EWANGELIA: (Łk 13, 1-9) 
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1. Dzisiaj przypada Dzień Misjonarzy Męczenników oraz Narodowy Dzień 
Pamięci Polaków ratujących Żydów.

2. Zapraszam do udziału w Gorzkich Żalach i nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej

3. Jutro przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy św. o 
godz. 18.00. złożymy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Zachęcam do podjęcia tej modlitewnej krucjaty w intencji 
ochrony życia ludzkiego.

4. Przed tygodniem, zebraliśmy 340 PLN na pomoc polskim misjonarzom 

5. U ministrantów można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 5 PLN i za 
symboliczną ofiarę biuletyn parafialny. Są także paschaliki na 
świąteczny stół w cenie 8 pln.

6. W dniu 1 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) od godz. 13.00 w 
przychodni lekarskiej WŁA_MED odbędą się badania USG Doppler 
przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG nerek oraz echo serca. 
Badania są odpłatne – 55 pln. Informacje bliższe w gablotce.

7. W biuletynie, na stronie internetowej parafii i na fb informacje od 
organizatorów o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę na Powiśle i Kociewie i do 
Górki Klasztornej.

9. W tym tygodniu są wolne intencje Mszy św. W czwartek nie będzie Mszy 
św. o 18.00

10. Polecam waszej uwadze i ofiarności sprzątanie kościoła.

Dziękując za wspólna modlitwę, życzę wszystkim owocnego przeżywania 
czasu Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg 
błogosławi.

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik

Kult Doroty trwał nadal w ziemi warmińskiej i chełmińskiej wśród ludności 
katolickiej. Na tej podstawie biskup chełmiński, Jan Lipski, dekretem z dnia 
15 kwietnia 1637 roku polecił czcić Dorotę z Mątowów wraz z Jutą z Chełmży 
jako patronki ziemi pruskiej, a przede wszystkim diecezji chełmińskiej i 
pomezańskiej (Kwidzyn). Zaczęły na nowo przychodzić pielgrzymki do jej 
grobu. W czasie niewoli kult zamarł. Protestanckim władzom niemieckim nie 
zależało na tym, by rozbudzać ducha katolickiego. Po odzyskaniu 
niepodległości w roku 1918 biskupi warmiński i chełmiński rozpoczęli 
starania o jej kanonizację. W roku 1933 została wysłana petycja do Rzymu, 
w 1935 poparł ją biskup gdański i synod diecezjalny. Energicznie prowadzili 
je dalej biskup chełmiński i gdański po wojnie od 1945 roku. Zostały one 
wreszcie uwieńczone wynikiem pomyślnym. Dnia 9 stycznia 1976 roku 
Kongregacja do spraw beatyfikacji i kanonizacji zatwierdziła dekret 
stwierdzający heroiczność życia oraz istnienie kultu od niepamiętnych 
czasów. Dekret ten podpisany tego dnia przez papieża Pawła VI jest 
równoznaczny z aktem beatyfikacji (pleni iure). Dnia 13 grudnia 1976 roku 
odbyły się w związku z tym w katedrze oliwskiej uroczystości dziękczynne.

Dorota z Mątowów to jedyna w polskiej hagiografii osoba, która wybrała 
formę życia rekluzy. Bardzo wcześnie zaczęła przeżywać stany mistyki w jej 
najwyższych formach: widzeń, poufałej rozmowy z Chrystusem, 
otrzymywanych nadprzyrodzonych nakazów, stanów ekstazy itp. Wyróżniała 
się nabożeństwem do męki Pańskiej. Jest również jedyną w polskiej 
hagiografii stygmatyczką, chociaż odbicia ran Chrystusa były u niej ukryte. 
Doznawała na miejscach tych ran niezmiernych cierpień. Jest rzeczą 
znamienną i nader rzadko spotykaną nawet wśród świętych, że wizje bł. 
Doroty pokrywały się ze świętami liturgicznymi i były z nimi silnie 
powiązane. Dorota wyróżniała się także niezwykłym nabożeństwem do 
Eucharystii. Spowiadała się codziennie, by mogła przyjmować codziennie 
Komunię świętą. Był to w owych czasach także wyjątek. Komunikowano 
bowiem nawet w zakonach najwyżej w święta i w niedzielę - i to za 
pozwoleniem spowiednika. Jej biografowie stwierdzają, że bł. Dorota miała 
szczególne nabożeństwo do dusz czyśćcowych i że była z nimi w żywym 
kontakcie. Za najprostszą drogę do doskonałości uznawała wstręt do 
grzechu, nawet najmniejszego, oraz całkowite oddanie się Bogu, tak aby nic 
nie zostawiać dla siebie. Myśl tę rozwinie potem teologicznie i uzasadni św. 
Jan od Krzyża (+ 1591). To oddanie zaś ma polegać na zupełnym powierzeniu 
się Duchowi Świętemu, który przez swoje siedmiorakie dary i nawiedziny 
wlewa w wybrane i oddane sobie dusze miłość, która poza Bogiem nic nie 
widzi i niczego nie pragnie.

Bł. Dorota jest patronką Pomorza; kobiet, matek, odlewników.

Do czcicieli Doroty z Mątowów należy Benedykt XVI. W 1999 roku, jako 
ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, odbył podróż do Kwidzyna. Tam 
w katedrze kwidzyńskiej w kaplicy błogosławionej Doroty z Mątowów modlił 
się przed jej wizerunkiem. Wziął wtedy kamień z grobu i jako relikwię 
umieścił w katedrze w Monachium. Wcześniej, w 1987 r. kardynał Joseph 
Ratzinger wygłosił w tej katedrze obszerną homilię poświęconą 
błogosławionej z Kwidzyna, która jest czczona także w Bawarii.

Postać tej rekluzy odnaleźć można w literaturze. Adam Mickiewicz wzorował 
na niej Aldonę z "Konrada Wallenroda", zamurowaną na zamku w Malborku. 
Życie Doroty z Mątowów opisał Günter Grass w powieści Turbot (Der Butt) z 
1977 r.
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