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Bł. Dorota z Mątów – od problemów 

małżeńskich… 

Rodzice Doroty urodzili się w Holandii, ale 
szczęścia postanowili szukać w rozwijającym 
się energicznie w XIV w. Państwie Krzyżackim. 
Przenieśli się więc do miejscowości o nazwie 
Mątowy Wielkie, przynosząc ze sobą wiedzę, 
pracowitość i gorliwą religijność. Stali też 
twardo na ziemi, co sprawiło, że woleli wydać 
swoją szesnastoletnią córkę za bogatego 
płatnerza niż zgodzić się na to, by poszła za 
swoim wewnętrznym pragnieniem oddania się 
całkowicie Bogu. 

Adalbert, bo tak miał na 
imię mąż Doroty, mieszkał i 
miał warsztat w Gdańsku. 
Tym samym dziewczyna 
marząca o modlitwie i 
wyciszeniu trafiła w sam 
środek gwarnego, bogatego 
miasta. Płatnerz, czyli 
rzemieślnik zajmujący się 
wyrobem zbroi, miał 
kontakty wśród szlachty, 
rycerzy krzyżackich i samej 
śmietanki miasta. A jeśli do 
tego lubił się bawić i być 
docenianym w 
towarzystwie, miał do tego i 
możliwości finansowe, i wiele okazji. 

Tymczasem jego żona wolała codziennie 
biegać na mszę i modlić się w kościele. Wolała 
unikać bogatych strojów, a pieniądze 
przeznaczać raczej na jałmużnę niż brylowanie 
na imprezach towarzyskich. Zresztą te ostatnie 
nie budziły jej zainteresowania. Jeśli dodamy 
do tego wybuchowy charakter Adalberta i jego 
skłonność do wymuszania siłą posłuszeństwa, 
otrzymujemy przepis na bardzo nieudane 
małżeństwo. 

Dorota próbowała jakoś odnaleźć się w tej 
sytuacji, ale konflikty nie ustawały. Urodziła 
mężowi dziewięcioro dzieci, z których był 
bardzo dumny. Nie zaniedbywała troski o dom 

i rodzinę, jednak wciąż jej pobożność 
wydawała się Adalbertowi niezrozumiała i 
nadmierna. 

Zaraza i nawrócenie 
Na początku lat 80. Gdańsk nawiedziła 

zaraza – zapewne przypłynęła na którymś z 
licznych statków. Dzieci Doroty i Adalberta, 
jedno po drugim, umierały na ich oczach. 
Przeżyła tylko najstarsza córka, która wtedy 
była już mniszką i nie mieszkała w Gdańsku. 

Dla płatnerza był to olbrzymi cios. 
Zobaczył, jak ulotne i kruche jest doczesne 

powodzenie. Żona wspierała go, jak mogła, 
w cierpieniu, którego doświadczał. 
Zapewne pod jej wpływem dostrzegł 
wreszcie wartość życia duchowego i zaczął 
wspierać ją w tym, za co przedtem 
prześladował. 

Kwidzyn i pustelnia 
Jako wdowa Dorota mogła wreszcie 

pójść za głosem tego, co rozeznawała jako 
swoje zasadnicze powołanie. Od dawna 
doświadczała już stanów mistycznych, 
miała wizje, zwykle ściśle powiązane ze 
świętami w roku liturgicznym, otrzymała 
także dar stygmatów (były u niej 
niewidoczne). Tym samym jest pierwszą, i 
jak dotąd jedyną stygmatyczką na ziemiach 
polskich wyniesioną na ołtarze. 

Potrzebowała tym samym dobrego kierownika 
duchowego, na tyle wykształconego i 
pobożnego, by potrafił rozeznać, na ile jej 
doświadczenia są prawdziwe. Polecono jej 
Jana z Kwidzyna, mistrza teologii, który 
wcześniej wykładał na Uniwersytecie Praskim. 
To on wsparł jej pragnienie zamurowania się 
w celi przy prezbiterium kwidzyńskiej katedry. 
Po pół roku próby, 2 maja 1393 r., Dorota 
uroczyście została wprowadzona do rekluzji i 
tam zamknięta. Kontaktowała się odtąd ze 
światem jedynie przez małe okienko. 
Otrzymała też bardzo rzadki w tamtym czasie 
przywilej codziennego przyjmowania Komunii 
św. 
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Przeżyła w celi czternaście miesięcy, do 25 
czerwca 1394 r. Przez ten czas nie tylko 
praktykowała ascezę i modliła się, ale także 
udzielała duchowych i życiowych rad tym, 
którzy do niej przychodzili. Opinia jej świętości 
była tak wielka, że już kilka miesięcy po jej 
bardzo uroczystym pogrzebie wydobyto jej 
ciało z grobu i przeniesiono do katedry, a nad 
jej nowym pochówkiem wzniesiono ołtarz. Jej 

spowiednik napisał jej żywot i spisał 
objawienia. Od razu ruszył też proces 
beatyfikacyjny. 

Ze swoim doświadczeniem trudnego życia 
małżeńskiego jest patronką związków w 
kryzysie, z pewnością doskonale je rozumie. O 
jej wstawiennictwo proszą także matki, 
kobiety, Pomorzanie i odlewnicy

~~~OGŁOSZENIA PARAFIALNE~~~ 
 

1. Różaniec codziennie o godz. 17.30. Dla 
dzieci: wtorek i czwartek o 16.30. 
 
2. W czwartek  28 października – święto 
Świętych Szymona i Judy Tadeusza. 
 
3.  W niedzielę 31 października w kościele Św. 
Wojciecha w Elblągu przy 
ul. Wiejskiej 4, o godz. 17.30 rozpocznie się „V 
Elbląska Noc Świętych”. 
Będzie to radosny czas modlitwy, śpiewu i 
adoracji. Bliższe informacje są 
umieszczone w gablocie na zewnątrz Katedry. 
 
4. Kartki na Zaduszki i Mszę św. zbiorową za 
zmarłych są wyłożone na 
stolikach przy wyjściu z Katedry. Prosimy o 
czytelne ich wypełnienie i 
złożenie  w zakrystii, Kancelarii Parafialnej lub 
na tacę. 
 
5. W listopadzie bieżącego roku odbędzie 
się kurs na Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej w Diecezji 
Elbląskiej. Zainteresowanych 
mężczyzn w średnim wieku (30 – 60 lat) 
prosimy o zgłoszenie się w 
w zakrystii lub w Kancelarii Parafialnej. 
Zachęcamy do wzięcia udziału. 
 
6. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego z 
dodatkiem Gość Elbląski. 
 
7. Po Mszy św. można  nabyć ilustrowany 
przewodnik po Katedrze (20 zł). 
 
8. Bóg zapłać za złożone ofiary na naszą 
katedrę. 
 

9. Dzisiaj po Mszach świętych parafialny zespół 
Caritas przed Katedrą zbiera ofiary do puszek 
na pomoc dla potrzebujących rodzin naszej 
Parafii. 
 
10. Już w sobotę 30.10. o 07:00 rozpocznie się 
pielgrzymka autokarowa po sanktuariach 
warmińskich. 
 
11. Zapraszamy także do kolejnego wyjazdu. 
20.11. chcemy wyruszyć do sanktuarium Matki 
Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. 
Planujemy tam Eucharystię i drogę krzyżową. Z 
Matemblewa pojedziemy do Muzeum Emigracji 
w Gdyni. Będzie także czas na wspólny obiad i 
spacer nad morzem. Koszt wynosi 80 zł. Zapisy 
w kancelarii i zakrystii. 
 
12. Serdecznie zachęcamy dzieci do śpiewu w 
scholi parafialnej, która działa pod opieką p. 
Łukasza Geska. Zapraszamy także rodziców, 
którzy potrafią grać na rożnych instrumentach 
do współtworzenia tego dzieła. 
 
13. Na przełomie roku 2021/2022 odbędzie 
się w Turynie kolejne spotkanie młodzieży w 
duchu Taizé. Duszpasterstwo Młodzieży naszej 
diecezji organizuje autokar na to wydarzenie. 
Jest ono przeznaczone dla ludzi młodych od 18. 
do 35. roku życia. Szczegółowe informacje 
znajdują się na Facebooku Młodzież Diecezji 
Elbląskiej. 
 
14. W minionym tygodniu odeszły do 
wieczności: 
śp. Marian Piekara – l. 74 z ul. 
Nowodworskiej, 
śp. Zofia Bełdycka – l. 86 z ul. Odzieżowej, 
śp. Janina Mikołajczyk – l. 90 z ul. 
Hetmańskiej, 
śp. Bogumiła Ślązak – l. 57 z ul. Zacisze 



 
 
 

 
 

Poniedziałek 25.10.2021 Łk 13,10-17 
07:00 Śp. Maria Bożek 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 25 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 25 gr 
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Dziękczynna za 80 lat życia Eleonory z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata. 

18:00 Rez. 
Wtorek 26.10.2021 Łk 13,18-21  

07:00 Rez. 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 26 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 26 gr 
08:30 Śp. Elżbieta i Henryk Orłowscy; Marta i Stanisław Zasada – w kolejne rocznice 

śmierci 

18:00 Śp. mąż – Antoni Ogorzałek – 7 rocz. śm. oraz zmarli z rodziny 

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18:00 Śp. Irena Kukiełko – 1 rocz. śm. 

Środa 27.10.2021  Łk 13, 21-30 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 27 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 27 gr 
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Mieczysław Sokołowski – we wspomnienie urodzin 

18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP 
  Czwartek 28.10.2021 Łk 6,12-19 

07:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski dla Tadeusza z okazji imienin 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 28 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 28 gr 
08:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Tadeusz Zaradkiewicz 
18:00 Śp. rodzice: Maria – 36 rocz. śm., Piotr – 45 rocz. śm. Cegiel; Wojciech Cegiel; 

Elżbieta i Henryk Gomulak; Jadwiga i Marek Bijak 

18:00 Dziękczynna w 80 urodziny Eugeniusza Wadeckiego z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na każdy dzień. 

20:00 Adoracja w milczeniu do 21:00 

 Piątek 29.10.2021  Łk 14, 1-6 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 29 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 29 gr 
08:30 Śp. Genowefa Jurczyk – 9 m-c po śmierci; Mieczysław Jurczyk 
18:00 Śp. Wiktor Dobruk – 1 rocz. śm.; rodzice z obojga stron 

18:00 Śp. Mieczysław, Leokadia i Ryszard - Bąkowie 

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 



Sobota 30.10.2021  Łk 14, 1. 7-11 
07:00 Śp. Maria Kacicka – 30 gr 
08:30 Śp. Marianna Seroczyńska – 30 gr 

18:00 Śp. Marianna Pawłowska – 7 rocz. śm.; Barbara Buda – 4 m-c po śmierci  
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 Śp. Stanisława(k) Pytelewska – o życie wieczne 
Niedziela 31.10.2021 Mk 12, 28b-34 

07:00  
08:30 Śp. Lucjan Florczyk – 27 rocz. śm.; zmarli z rodzin: Florczyków i Lechów 
08:30 Śp. Krzysztof Latuszek – 1 rocz. śm. 
10:00 Dziękczynna za 63 lata pożycia małżeńskiego Władysława i Józefy Sawickich z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – intencja od dzieci i wnuków 
10:00 Śp. Jerzy Dżał; zmarli z rodzin: Piszora; Bogusława(k) i Marian Hauer  

11:30 Śp. Zenon Knitter – 3 rocz. śm; Andrzej Subocz oraz zmarli z rodzin: Knitter, 

Grzębskich, Trzcińskich.  
11:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
11:30 Śp. Stanisław Pac – 11 rocz. śm. 
13:00 Śp. Antoni Benedykt Pazdyka 
18:00  Rez. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Elblągu 
Adres: ul. Mostowa 18, 82-300 Elbląg • tel: 55 232 72 44 

e-mail: katedra@elblag.opoka.org.pl • strona: www.katedra.elblag.pl 
nr konta parafialnego:  PKO S.A. Elbląg, 46 1020 1752 0000 0502 0058 3120 

 

 

  Msze Święte Kancelaria Spowiedź 

  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00      

 

intencje mszalne można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
duszpasterze: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 


