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KORONKA DO BŁ. DOROTY
Odmawia się ją na Różańcu.
Na początku: 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

1 „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej
piersi ducha niezwyciężonego!” Ps 51, 12

(10 razy) Serce odważne w przeciwnościach, błogosławio-
na Doroto, wyproś mi u Boga!

2 „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do wa-
szego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam
serce z ciała.” Ez 36, 26

(10 razy) Serce nowe i wrażliwe, błogosławiona Doroto,
wyproś mi u Boga!

3.  „Błogosławieni  czystego  serca,  albowiem  oni  Boga
oglądać będą.” Mt 5, 8

(10 razy) Serce czyste, błogosławiona Doroto,  wyproś mi
u Boga!

4. „Na ten widok rozraduje się wasze serce, a kości wasze
nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać
Jego sługom.” Iz 66, 11

(10  razy)  Serce  radosne  wiarą,  błogosławiona  Doroto,
wyproś mi u Boga!

5.  „Odrzućcie  od  siebie  wszystkie  grzechy,  któreście
popełniali  przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce
i nowego ducha.” Ez 18, 31

„Zamurowanie bł. Doroty” - narysował Mikołaj, lat 10

(10  razy)  Serce  walczące  z  grzechem,  błogosławiona
Doroto, wyproś mi u Boga!

Na zakończenie:
Panie Jezu, Twoje Serce, zostało przebite za nasz grzechy
na drzewie krzyża i teraz ze źródła tego przebitego Serca
cały  Kościół  czerpie  zdroje  łask.  W  Swoim  wielkim
Miłosierdziu  obdarzyłeś  błogosławioną  Dorotę
niezwykłym darem „nowego serca”, które sam jej  dałeś,
aby mogła swoim życiem chwalić tylko Ciebie. Błagam Cię
pokornie, daj mi serce nowe, czyste, odważne, wrażliwe,
radosne, walczące, abym mógł już tu na ziemi upodobnić
się do Ciebie! Amen!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj  młodzież zaprasza po mszach św. na odpustowe
słodkości do kawiarenki parafialnej. 
2.Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje 7 lipca jednodniową
pielgrzymkę  do  Bisztynku  i  Gietrzwałdu  na  uroczystości
odpustowe  Przenajdroższej  Krwi  Chrystusa.  Zbiórka  pod
kościołem o godzinie 8.00. Koszt wyjazdu 75 zł od osoby.
3.Środowisko  Podhalan  zaprasza  wszystkich  parafian  po-
chodzących z terenów podhalańskich oraz sympatyków i mi-
łośników gór do utworzenia w naszej parafii  Związku Pod-
halan. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 27
czerwca w salce chóru parafialnego w dolnym kościele po

mszy świętej wieczornej.  Więcej informacji  pod numerami
telefonu: 609  639  440 Mirosław  Adamczyk  i  501  431  422
Władysław Podgórny. Zapraszamy! 
4. Trwa nabór do nowo otwieranego przedszkola „Fregata”
w  Gdańsku  Ujeścisku  przy  ulicy  Przemyskiej  17.  Więcej
informacji na ulotkach z tyłu kościoła.
5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz do zabrania
naszego Tygodnika Parafialnego.
6. Parafianom, miłym gościom, dzieciom i młodzieży życzy-
my udanego, bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku. 

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty                 Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 
www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Tygodnik Parafialny
 Parafia pw. bł. Doroty z Mątew GDAŃSK JASIEŃ

XII NIEDZIELA

ZWYKŁA

Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Za 12,10-11;13,1
        Będą patrzeć na tego, którego przebili
Psalm:        Ps 63,2.3-4.5-6.8-9
       Ciebie, mój Boże, pragnie dusz moja
II czytanie:  Ga 3,26-29

       Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Ewangelia:   Łk 9,18-24

        Wyznanie wiary w Chrystusie i zapowiedź męki

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc czerwiec: 
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem
okazywali aktywną solidarność najuboższym.

Z  Ewangelii świętego Łukasza:
Gdy  Jezus  modlił  się  na  osobności,  a  byli  z  Nim  uczniowie,

zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.
Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią,  że  któryś  z  dawnych  proroków zmartwychwstał”.  Zapytał
ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mes-
jasza  Bożego”.  Wtedy surowo im przykazał  i  napomniał  ich,  żeby
nikomu  o  tym  nie  mówili.  I  dodał:  ”Syn  Człowieczy  musi  wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli  kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci
swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

KOMENTARZ:
Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Jezus

nie oczekuje dziś od nas formułek, ale refleksji, na ile
rzeczywiście On jest  dla  nas  ważny.  Czy moja więź
z  Nim  jest  na  tyle  mocna,  że  potrafię  nad  Nim
zapłakać jak nad własnym dzieckiem, zatęsknić za
Nim całym sobą? Czy ze względu na Niego potrafię
pozbyć  się  uprzedzeń  wobec  drugiego  człowieka,
wierząc,  że  wszyscy  jesteśmy braćmi  i  siostrami?
Eucharystia,  którą rozpoczynamy,  daje nam kolejną
szansę przejścia od teorii do doświadczenia, do wiary,
do gotowości zaparcia się siebie.

Czym  jest  człowiek,  że  o  nim  pamiętasz?  Bóg,  który  o  nas  pamięta,  Bóg,  który  uzdrawia  nasze  zranione
wspomnienia, namaszczając je nadzieją, Bóg, który jest blisko nas, aby nas podnieść wewnętrznie, niech nam
pomoże być budowniczymi dobra, pocieszycielami serc. Każdy może uczynić trochę dobra, nie czekając aż inni
rozpoczną. Każdy może kogoś pocieszyć, nie czekając, aż jego problemy zostaną rozwiązane. Czym jest człowiek?
Jest on Twoim wspaniałym marzeniem, Panie, o którym zawsze pamiętasz. Spraw, abyśmy również pamiętali, aby
być dla świata, żeby dawać nadzieję i bliskość, ponieważ jesteśmy twoimi dziećmi, „Boże wszelkiej pociechy” (2
Kor 1, 3).

Msza Święta w Camerino
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MAŁŻEŃSTWO:  powo łan ie  i  Boża  d roga
Razem pójść do Nieba, to pragnienie i życzenie, które może motywować każde małżeństwo.

Kilka  słów  Papieża  Franciszka  ze  spotkania  z  rodzinami,
które odbyło się w Manili, obiegło cały świat: "Rodzina nie
jest możliwa bez marzeń. Kiedy zanika w rodzinie zdolność
do marzenia, kochania, to traci się tę energię marzeń, dla-
tego zachęcam, aby wieczorem, podczas rachunku sumie-
nia, zadać sobie również pytanie: czy dziś marzyłem o przy-
szłości moich dzieci, czy dzisiaj marzyłem/marzyłam o mi-
łości mojego męża lub żony, czy marzyłem o historii moich
dziadków?” 

Marzyć

Ta zdolność  marzenia  ma związek  z  nadzieją,  którą pokła-
damy w naszych perspektywach i oczekiwaniach, zwłaszcza
w  stosunku  do  osób:  to  znaczy  w  dobrach  i  sukcesach,
których im życzymy, i pragnieniach, jakie wobec nich żywimy.
Zdolność  do  marzenia  równa  się  zdolności  do  rzutowania
sensu  naszego  życia  na  tych,  których  kochamy.  Dlatego
rzeczywiście  jest  to  coś  charakterystycznego  dla  każdej
rodziny.

Od  samego  początku  św.  Josemaría  przyczynił  się  do
przypomnienia  w  nauczaniu  Kościoła,  że  małżeństwo  –
zalążek rodziny – jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu
szczególnym wezwaniem do świętości w obrębie wspólnego
powołania chrześcijańskiego: drogą powołania odrębną, ale
uzupełniającą drogę celibatu – kapłańskiego lub świeckiego
– czy też życia duchowego.

“Miłość, która prowadzi do małżeństwa i rodziny, może być
także  drogą  bożą,  powołaniową,  cudowną,  sposobem
całkowitego oddania się Bogu"[2]. Z drugiej zaś strony, owo
powołanie  przez  Boga  do  małżeństwa  wcale  nie  oznacza
obniżenia  wymagań,  które  pociąga  za  sobą  naśladowanie
Jezusa.

Jeśli bowiem “Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim  dla  ich  dobra"[3],  małżonkowie  chrześcijańscy
znajdują w życiu małżeńskim i rodzinnym materię osobistego
uświęcenia,  to  znaczy  identyfikacji  siebie  z  Jezusem
Chrystusem:  poświęceń  i  radości,  szczęścia  i  wyrzeczeń,
pracy w domu i poza nim, które są elementami budującymi
Kościół w świetle wiary.

Marzyć  o  współmałżonku  oznacza  dla  żon  lub  mężów
chrześcijańskich patrzeć na swojego współmałżonka oczami
Boga. Kontemplować na przestrzeni czasu realizację planu,
który Pan zamyślił  i chce dla każdego z nas i dla nas obojga
w  naszej  konkretnej  relacji  małżeńskiej.  Pragnąć,  aby  te
Boskie plany stały się  rzeczywistością w rodzinie,  w dzie-
ciach– jeśli Bóg da, w dziadkach i w przyjaciołach, których
Opatrzność będzie posyłać,  aby nam towarzyszyli  w pod-
róży życia. Krótko mówiąc, postrzegać siebie nawzajem jako
szczególną drogę do nieba.

Sekret rodziny

Istotnie  –  Chrystus  uczynił  małżeństwo bożą  drogą  świę-
tości,  aby pośród codziennych zajęć w rodzinie i  w pracy
spotykać Boga; aby umieścić przyjaźń, radości i trudy – bo
nie  ma  chrześcijaństwa  bez  Krzyża  –  i  tysiące  drobnych
spraw  domowego  ogniska   -  na  wieczystym  poziomie
miłości.  To  jest  tajemnica  małżeństwa  i  rodziny.  W  ten
sposób  antycypuje  się  kontemplację  i  radość  w  Niebie,
gdzie znajdziemy pełne i ostateczne szczęście. W kontekście
tej "boskiej drogi" miłości małżeńskiej, św. Josemaría mówił
o  głębokim  i  pięknym  chrześcijańskim  znaczeniu  związku
małżeńskiego: "W innych sakramentach materią jest chleb,
wino, woda... Tutaj są wasze ciała. (…) Łoże małżeńskie po-
strzegam  jako  ołtarz;  tam  znajduje  się  materia  sakra-
mentu"[4].  Wyrażenie  ołtarz  jest  zaskakującą,  ale  jedno-
cześnie logiczną konsekwencją głębokiego odczytania mał-
żeństwa, w którym są oboje jednym ciałem [5]   – czyli pełne
zjednoczenie  ciał  ludzkich,  stworzonych na obraz  i  podo-
bieństwo Boga, jego sedno.

Z tej  perspektywy rozumie się,  że  chrześcijańscy małżon-
kowie mają wyrażać w języku cielesnym to, co jest właściwe
sakramentowi małżeństwa: poprzez wzajemne oddawanie
siebie  drugiemu  wielbią  Boga  i  składają mu cześć, głoszą
i  uobecniają  miłość  między  Chrystusem  a  Kościołem,
wspierając  działanie  Ducha  Świętego  w  sercach.  I  stąd
wypływa strumień łaski, siły i bożego życia dla małżonków,
dla rodziny i dla świata, który czyni wszystko nowym.

To wymaga ciągłych przygotowań i stałej formacji, walki po-
zytywnej i  nieustającej:  “Mocne symbole ciała – zauważa
Papież  Franciszek  –  trzymają  klucze  duszy:  nie  możemy
lekceważyć więzów cielesnych, nie zadając przy tym długo-
trwałej rany duchowej"[6].

Więź, która tworzy się od momentu zawarcia małżeństwa,
zostaje  przypieczętowana  i  wzbogacona  stosunkami
intymnymi między małżonkami. Łaska Boża, którą otrzymali
podczas  chrztu,  znajduje  nowy  przekaźnik,  który  nie
przeciwstawia się miłości ludzkiej, ale ją zakłada.   

        Dokończenie na stronie 3
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Wspólnota po stracie dziecka Archidiecezji Gdańskiej
Błogosławiona Dorota z Mątew jest patronką rodziców zmagających się z bólem po stracie dziecka. 

Od 1 lutego decyzją Metropolity Gdańskiego, Błogosławiona Dorota oficjalnie została ogłoszona patronką
Wspólnoty osieroconych Rodziców naszej Archidiecezji. 

Wspólnota  po  stracie
dziecka  działa  w  naszej
diecezji od 10 lat. Jest to
wspólnota  rodziców,  któ-
rych  połączyła  potrzeba
bycia  razem  po  śmierci
dzieci. Każdy z nich stracił
Je  w  różnym  wieku  i  w
różnych  okolicznościach.

Wspólnota,  działająca  w ramach  Duszpasterstwa Rodzin
Archidiecezji  Gdańskiej,  spotyka się co dwa miesiące na
Eucharystii, aby razem prosić Boga w swoich intencjach,
łączyć się w modlitwie z dziećmi i wypraszać łaski dla nich,
osieroconych rodziców.

Dwa  razy  w  roku  w  domach  rekolekcyjnych  Archi-
diecezji  Gdańskiej  wspólnota  organizuje  rekolekcje  dla
osieroconych  rodziców  z  całej  Polski.  Jest  to  czas
szczególnego  spotkania  z  Bogiem  i  pokładania  w  nim
nadziei i ufności, czas oddania mu swojego bólu, z którym
każdy z rodziców zmaga się po utracie swojego dziecka. 

Każda  śmierć  dziecka,  czy  jest  to  nagły  wypadek,
wyniszczająca choroba, morderstwo, samobójstwo, poro-
nienie czy śmierć maleństwa w łonie matki, powoduje, że
usta rodzica krzyczą: dlaczego? Nikt nie zna odpowiedzi
na to pytanie,  ale wspólne przeżywanie żałoby pomaga
rozbudzić wiarę i nadzieję. 

Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka obchodziła
w  tym  roku  10-lecie  istnienia.  W  marcu  2009  roku
pierwszy raz na gdańskiej Żabiance została odprawiona
Msza św. w intencji osieroconych rodzin. Od tego czasu
Sanktuarium Matki  Bożej  Fatimskiej  stało się azylem -
miejscem  spotkań,  modlitwy,  łez  i  pocieszenia  dla
rodziców, którzy doświadczyli straty.

Jedną z  założycielek  wspólnoty  jest  Dorota,  mama
Kamila. - Miał 13 lat, kiedy zmarł. Szukała pomocy u in-
nych,  „osieroconych”  rodziców  i  tak  powstała  wspól-
nota po stracie dziecka w naszej archidiecezji. 

Każde  spotkanie  we  wspólnocie  zmienia  codzien-
ność jej członków. Z pewnością zbliżają się do Boga i za-
czynają  żyć  na  nowo  wyzwaniami,  które  niesie  przed
nimi codzienność.

Litania do błogosławionej Doroty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątów, módl się za nami.
Posłuszna Córko Ojca Niebieskiego
Rozkochana w Boskim Oblubieńcu Jezusie
Zasłuchana w natchnienia Ducha Świętego
Zanurzona w Tajemnicy Trójcy Świętej
Rozmodlona od lat najmłodszych
Znosząca z cierpliwością udręki i cierpienia cierpliwości
Żyjąca pragnieniem Eucharystii
Pielgrzymująca z wiarą
Zamurowana z miłości do Jezusa
Mistyczko pomorska
Przeszyta strzałami Boskiej miłości
Nosząca rany Chrystusa
Przyjaciółko  świętej  Doroty,  świętej  Brygidy  i  świętego
Sebastiana
Znosząca ataki szatana
Pokutująca za grzechy ludzi

Matko i przewodniczko kapłanów
Rodząca duchowe dzieci Bogu
Patronko matek cierpiących z powodu śmierci swoich dzieci
Patronko Ziemi Żuławskiej
Patronko Diecezji Elbląskiej
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas 
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami.
Módl się za nami, bł. Doroto, 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:

Wszechmogący  Boże,  który  w  życiu  bł.  Doroty  ukazałeś
cuda swojej łaski, prosimy Cię, spraw, abyśmy wzywając jej
wstawiennictwa,  mogli każdego dnia zbliżać się do Ciebie
z wiarą, że tak jak Ona, dostąpimy kiedyś radości  wpat-
rywania  się  w  Twoje  Oblicze  w  Niebie.  Niech  jej
orędownictwo  wyjedna  nam  wrażliwość  na  potrzeby
naszych braci i sióstr oraz głęboką miłość Kościoła – Twojej
Obietnicy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!
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Błogos ławiona Dorota  z  Mątów
- patronka kobiet wszystkich stanów i pocieszycielka rodzin po stracie dziecka

Trudy życia

Dorota Schwartze urodziła się 24.01.1347 roku w Mą-
towach Wielkich, na terenie ówczesnych Prus. Była siód-
mym  dzieckiem  Agaty  i  Wilhelma,  który  przybył  z  Ho-
landii. Rodzina żyła skromnie i pobożnie.

W siedemnastym roku życia, w dniu 15 sierpnia 1363
roku została wydana za mąż za starszego od niej o dwa-
dzieścia lat Adalberta ( Wojciecha), płatnerza z Gdańska.
Zamieszkali przy ulicy Długiej 64.

Małżeństwo  od  początku  nie  było  udane.  Adalbert
oczekiwał  od  Doroty,  że  będzie,  jak  inne  żony  rze-
mieślników:  rozmowna,  towarzyska,  strojnie  ubrana,
posłuszna mężowi.

Natomiast Dorota była cicha, rozmodlona, ascetyczna.
Pragnęła rozwijać się duchowo, więc umartwiała się częs-
to i  oddawała nocnej  kontemplacji.  Praktykowała posty,
biczowanie, dobre uczynki. Jeżeli wychodziła, to najczęś-
ciej do kościoła, jeżeli myślała o podróżach, to o pielgrzy-
mowaniu do miejsc świętych. Wraz z doskonaleniem życia
duchowego,  pojawiały  się  u  niej  doświadczenia  mis-
tyczne, niezrozumiałe dla męża i otoczenia. Coraz częściej
dochodziło w domu do awantur i bicia.

Jan z Kwidzyna, kapłan i późniejszy kierownik ducho-
wy bł. Doroty, szczegółowo opisał przypadki tych pobić.
Skutkiem ich były krwotoki,  sińce, a także kilkudniowa
utrata  przytomności.  Zdarzyło  się  Adalbertowi  uderzyć
żonę   stołkiem  w  głowę  i  skrępować  łańcuchem,  bić
w klatkę piersiową oraz w twarz aż do przebicia zębami
warg. Kapłani z Kościoła Mariackiego często go upomi-
nali.  A  sfrustrowany małżonek zarzekał  się,  że  podzieli
majątek i odejdzie od niej.

 W  czasie  trwania  małżeństwa  Dorota  urodziła  mu
dziewięcioro  dzieci.  Dopiero  śmierć  ośmiorga  z  nich
(pięciu synów i trzech córek) w czasie panujące zarazy w
latach 1373-1382 zbliżyła małżonków do siebie. Adalbert
odsprzedał  majątek  i  pozwolił  żonie  wyruszać  na  piel-
grzymki, sam również w niektórych uczestniczył. Jednak
do  końca  życia  nie  potrafił  w  pełni  zaakceptować  od-
mienności i wyjątkowości małżonki. Umarł w 1390 roku,
a wiadomość o jego śmierci dotarła do Doroty, gdy była
ona z pielgrzymką w Rzymie.

Do Gdańska powróciła  już  z  postanowieniem całko-
witego  poświęcenia  się  Bogu.  Swoją  jedyną  córkę
Gertrudę,  późniejszą  zakonnicę  umieściła  w  klasztorze
Benedyktynek w Chełmnie, a sama przeniosła się w 1392
roku  do  Kwidzyna.  Tam  poznała  kapłana  Joannesa
Marienwerdera  (Jana  z  Kwidzyna),  który  stał  się  jej
kierownikiem  duchowym  i  zarazem  pierwszym  biogra-
fem i kronikarzem.

Za zgodą kapituły Diecezji Pomezańskiej, jako rekluza
(pustelnica) w dniu 2 maja 1393 roku została  zamuro-
wana w jednej z cel katedry w Kwidzynie.

Umarła  25  czerwca  1394  roku  w  opinii  świętości.
Uroczystości pogrzebowe trwały trzydzieści dni. Jej ciało
złożono w krypcie biskupów, a po osiemnastu tygodniach
zostało  umieszczone w ścianie katedry Kwidzyńskiej.   

Nadprzyrodzone łaski
Według mistrza Jana z Kwidzyna już od 7 roku życia bł.

Dorota  z  Mątów  otrzymywała  okresowo  stygmaty.
Ujawniały  się  one  w  czasie  świąt  Odkupienia,
wspomnienia Męczenników i Najświętszej Marii Panny.

Niedługo  po  ślubie,  3  maja  1364  roku  w  święto
znalezienia  Krzyża  Świętego  miało  miejsce  pierwsze
widzenie,  ukazujące  jej  tzw.  uroczystość  świętą,  czyli
widzenie świętowanej Tajemnicy. Z czasem dostąpiła też
innych łask, wizji, ekstaz, audycji i objawień.
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Otrzymała  łaskę mistycznej
zamiany  serc,  która  prawdo-
podobnie miała miejsce w dniu
21.01.1385 roku podczas mod-
litwy  przed  ołtarzem  Matki
Bożej  w  Kościele   Mariackim
w Gdańsku. Jan z Kwidzyna, tak
opisał  to wydarzenie:  „Pan Je-
zus,  cudowny  jej  miłośnik  wy-
dobył jej dawne serce, a w jego
miejsce włożył serce nowe i go-
rąco rozpalone.”

Błogosławiona  Dorota  wstąpiła  na  wyższy  stopień
doskonałości.  Czuła  wewnętrzne  zjednoczenie  z  Panem,
słyszała  głos  Pana  Boga  nie  tylko  wewnątrz  siebie,  lecz
także na zewnątrz,otrzymała dar poznania wielu tajemnic
Bożych  i  ziemskich.  Jej   wieloletni  spowiednik,   Mikołaj
z  Pszczółek  pozwolił  jej  na  cotygodniowe  przyjmowanie
komunii świętej, pomimo że w tym czasie regułą w pań-
stwie  krzyżackim  było  przyjmowanie  eucharystii  tylko
siedem razy w roku.

Podczas Mszy świętej zdarzyło się jej ulegać ekstazom;
płakała,  to  śmiała  się  na  przemian.  Zachowanie  to  było
niezrozumiałe dla wiernych i budziło powszechną niechęć.
O mało co nie została oskarżona o obłędnowierstwo, za co
groziła jej śmierć na stosie.

W lipcu 1391 roku w Kościele Mariackim podczas Mszy
świętej w czasie Przeistoczenia nie była w stanie poruszyć
się i  siedziała,  co nie uszło uwadze oficjałowi Henrykowi
von  Stein.  W konsekwencji  tego  proboszcz  Rose  zakazał
udzielania  Dorocie  komunii  świętej.  Spowiednik  Doroty,
Mikołaj  z Pszczółek wstawił  się  za nią i  przedłożył  opinię
wydaną  przez  Jana  z  Kwidzyna,  że  są  to  doświadczenia
mistyczne  i  nie  wiążą  się  ze  złą  wolą  penitentki.
Coniedzielna komunia święta została jej przywrócona.

Będąc już rekluzą w dniu 16 września 1393 roku miały
miejsce mistyczne zaślubiny z Jezusem, gdzie wyjawione jej
zostały tajemnice Najświętszego Serca.

Komunię św. przyjmowała codziennie.  Otrzymywała ją
przez zakratowane okienko, które wychodziło  na miejsce
przechowywania  Najświętszego  Sakramentu.  Do  katedry
często zaglądali pobliscy wierni, prosząc pustelnicę o mo-
dlitwę wstawienniczą do Boga.

Przed  śmiercią, w dniu 14 czerwca usłyszała od Pana:
„Trzeba  byś  zniosła  najcięższy  ucisk  w  tym  wieku,  aż
przybywając powiem: Przyjdź przyjaciółko moja,  już nie
będziesz miała boleści, lecz tylko radości. Dlatego z cier-
pliwością  mnie  wypatruj!  Bo  Oblubienicą  moją,  którą
często uszczęśliwiałem słodko raniącymi grotami miłości,
trzeba  mi  już  ranić   większymi  niż  przedtem  strzałami
i włóczniami przeostrymi.”

Dorota z Mątów zmarła jedenaście dni później.
Wieść o niezwykłej pustelnicy, wizjonerce i mistyczce,

która całe życie dążyła do doskonałości duchowej, roze-
szła  się  bardzo  szybko.  Licznie  przybywający  pielgrzymi
poświadczali,  że  za  wstawiennictwem  Doroty  z  Mątów
otrzymują wiele łask.

W  aktach  procesu  kanonizacyjnego  odnotowano
przypadki różnych uzdrowień. Ludzie odzyskiwali  wzrok,
słuch i mowę. Sparaliżowani czucie w nogach, a opętani,
uwolnieni  zostali  od  złych  duchów.  Odnotowano  też
przypadki wskrzeszeń.

W  dniu  18  marca  1404  roku  papież  Bonifacy  IX
otworzył  proces  kanonizacyjny.  Późniejsze  wydarzenia
historyczne  (schizma  zachodnia,  upadek  zakonu  krzy-
żackiego i  jego sekularyzacja,  reformacja) spowodowały
wstrzymanie kanonizacji.

Dopiero  papież  Paweł  VI  w  dniu  9.01.1976  roku
zezwolił Świętej Kongregacji Do Spraw Świętych na opu-
blikowanie dekretu, który zatwierdził  kult Doroty z Mą-
tów oraz zatwierdził,że  cnoty  błogosławionej  pozwalają
na przeprowadzenie procesu kanonizacyjnego w oparciu
o zaistniałe cuda.

 Na  podstawie  tego  dekretu  Niemcy  uznali  Ją  za
świętą,  a  w  Polsce  częściej   uznawana  jest  za  błogo-
sławioną.

Maria Rusiecka 
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Rekluza Błogosławionej Doroty w Kwidzynie
Zgrzytają murarskie kielnie. Tłum ludzi, księża w ornatach i biskup Jan patrzą, jak robotnicy zamurowują

żywcem 46-letnią kobietę. Na dodatek zamurowują ją w kościele. Jest 2 maja 1393 roku. 
A dzieje się to w państwie krzyżackim, w Kwidzynie.

Warstw cegieł  przybywa.  Kobieta w środku jest  coraz
mniej widoczna. Ma na imię Dorota i pochodzi ze wsi Mą-
towy Wielkie. Najciekawsze jest jednak to, że nie wygląda
na przerażoną. A to dlatego, że jest zamurowywana na swoj-
ą gorącą prośbę.

Dzisiaj Dorota z Mątowów jest błogosławioną, a także
jedną z patronek Pomorza, kobiet i matek. W czasach Do-
roty w celi w której została zamurowana były trzy okienka.
Jedno  w  stronę  kościoła,  przez  które  codziennie  przyj-
mowała Komunię. Drugie w stronę nieba, przez które skła-
dała ręce. I trzecie w stronę cmentarza, przez które rozma-
wiała z przychodzącymi do niej ludźmi. 

Dlaczego Dorota dała się zamurować? Co z higieną? Co
z  nieczystościami?  –  To  był  temat  wstydliwy,  więc  w  jej
żywotach  o  tym  nie  wspominano.  Ludzie  dawali  Dorocie
jedzenie przez okno od strony cmentarza. Jechali z daleka,
żeby  się  w trudnych  sprawach  poradzić.  I  odchodzili  pod
głębokim  wrażeniem  tego,  co  usłyszeli.  Tak  było choćby
w  przypadku  księdza  Mikołaja  Hollanda,  który  skończył
studia  w  Pradze.  Rozmowy  z  niewykształconą  Dorotą  og-
romnie nim wstrząsnęły. Pewnego razu wyjawiła mu grze-
chy, które popełnił w młodości. A sama o sobie powiedziała,
że jest niepotrzebnym i nieprzynoszącym owoców stworze-
niem. Ta kobieta opowiadała spowiednikom o wizjach, które
miała. O słowach, które, jak twierdziła, mówił do niej Jezus.
Mówiła w taki sposób, że zachwycała wybitnych teologów.
Znalazła ich dopiero wśród kanoników w Kwidzynie.  Kiedy
mieszkała  w  Gdańsku,  księża  krzyczeli  na  nią  z  ambony.
Większości  gdańskich  księży  nie  podobało  się,  że  Dorota
chce codziennej Komunii świętej. I powołuje się przy tym na
życzenie  Pana  Jezusa.  Wtedy  ludzie  przyjmowali  Komunię
rzadko: według tradycji krzyżackiej siedem razy w roku.

Cela bł. Doroty w katedrze w Kwidzynie

Jako  16-latka  Dorota  została  wydana  za  Alberta,
rzemieślnika z Gdańska. Albert wytwarzał zbroje. Był o dwa-
dzieścia lat od niej starszy. Czasem ją bił. Za co? Bo za często
biega do kościoła, zamiast pracować w domu. Albert zmienił
się  dopiero,  gdy  w  czasie  epidemii  umarło  ośmioro  ich
dzieci. Przeżyła tylko ich córka Gertruda, zakonnica. Dorota
pisała potem do niej: „Droga córko, powinnaś sama naszego
Pana,  jak  Oblubieńca,  miłować i  bezustannie  Go wzywać.
Niech Twoje myśli  i  Twoje zmysły zajmują się Nim często,
wówczas poczujesz  Jego  smak  (...).  Porzuć wygodne drogi
i wspaniałe gościńce. Trzymaj się mocno naszego Kochane-
go  Pana  i  ucz  się  od  Niego  chodzić  również  po  wąskich
ścieżkach, które prowadzą do życia wiecznego”. Dorota do
końca  życia  była  pogodna  i  wesoła.  Zamykając  się  przed
ludźmi  w  celi,  w  niewytłumaczalny  sposób  na  nich  się
otwarła. Ci, którzy dotąd nią gardzili, odkryli i zafascynowali
się jej przemyśleniami.

Zmarła w swojej celi w 1394 roku. I od razu na jej
grobie zaczęły się masowo dziać cuda.

Modlitwa dla osieroconych rodziców
przez wstawiennictwo błogosławionej Doroty

Błogosławiona  Doroto,  wspomóż  mnie  swoim
wstawiennictwem  u  Boga  i  pociesz  w  smutku,
którego  doświadczyłam  po  rozstaniu  z  moim
dzieckiem.  Pomóż  mi  przeżyć  ten  czas  w  głębokim
zaufaniu Bożemu miłosierdziu.
Ty, która przeżyłaś śmierć swoich ośmiorga dzieci, nie
opuszczaj mnie w tym trudnym czasie.
Otocz mnie swą opieką, abym potrafiła z zaufaniem
oddać   moje   dziecko   Jezusowi,   który   pokonał
śmierć i otworzył nam bramy Nieba.

Niech N (imię dziecka) raduje się chwałą zbawionych.
Wstawiaj się za mną aby ból nie  przesłonił  mi  wiary
w  życie  wieczne,  nadziei  na  spotkanie  z  moim
dzieckiem  w  Domu  Ojca  oraz  miłości,  którą  mam
otaczać  pozostałych członków rodziny  a także tych,
których Bóg stawia codziennie na mojej drodze.
Maryjo,  Królowo  Nieba,  która  patrzyłaś  na  śmierć
swojego Syna, otocz mnie płaszczem macierzyńskiej
miłości, abym, tak ja Ty, z nadzieją oczekiwała chwały
zmartwychwstania. Amen!
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Dokończenie ze strony 2

Sakrament małżeństwa nie jest zewnętrznym dodatkiem do
małżeństwa  naturalnego;  szczególna  łaska  sakramentalna
działa na małżonków od wewnątrz i  pomaga im przeżywać
związek z wyłącznością, wiernością i płodnością: “Ważne jest,
aby małżonkowie mieli  wyraźne poczucie godności  swojego
powołania,  aby wiedzieli,  że Bóg wezwał  ich,  aby doszli  do
miłości  Bożej  także  przez  miłość  ludzką;  że  byli  od  wieków
wybrani do współpracy z twórczą mocą Boga w powołaniu do
życia, a następnie wychowaniu dzieci, i że Pan prosi ich, aby
uczynili  ze  swojego  domu  i  z  całego  życia  rodzinnego
świadectwo wszystkich cnót chrześcijańskich"[7].

Dzieci są zawsze najlepszą "inwestycją", a rodzina jest najsoli-
dniejszym “przedsiębiorstwem”, największą i najbardziej fas-
cynującą  przygodą.  Każdy  wnosi  swój  wkład,  ale  powstała
epopeja  jest  o  wiele  bardziej  interesująca  niż  suma
pojedynczych historii, ponieważ Bóg działa i sprawia cuda.

Stąd tak ważna jest umiejętność wzajemnego zrozumienia –
małżonków między sobą i z dziećmi, uczenia się prosić o prze-
baczenie, miłować wzajemnie – jak nauczał św. Josemaría –
wszystkie swoje słabości, o ile nie są obrazą Boga[8].

 „Ileż trudności w życiu małżeńskim udaje się przezwyciężać,
gdy  wykorzystujemy przestrzeń marzeń. Jeśli zatrzymamy się
i  pomyślimy  o  współmałżonku,  o  współmałżonce.  I  roz-
myślamy o tym, co ma w sobie dobrego, o dobrych cechach,
które  posiada.  Dlatego  bardzo  ważne  jest,  aby  odzyskiwać
miłość  poprzez  radosną  nadzieję  każdego  dnia.  Nigdy  nie
przestawajcie być narzeczonymi!"[9].

Parafrazując papieża można dodać, że małżonkowie nigdy nie
powinni przestawać siadywać razem, aby wspólnie przeżywać
i  wspominać  piękne  momenty  i  trudności,  przez  które
wspólnie  przeszli,  aby  zastanawiać  się  nad okolicznościami,
które  doprowadziły  do  sukcesów  lub  niepowodzeń,  aby
trochę  złapać  oddech,  lub  aby  razem  zastanawiać  się  nad
wychowaniem dzieci.

Podwaliny pod przyszłość ludzkości

Życie małżeńskie i  rodzinne nie polega na osiadaniu w bez-
piecznej  i  komfortowej  egzystencji,  ale  na  poświęcaniu  się
sobie nawzajem i hojnym poświęcaniu czasu innym członkom
rodziny, począwszy od wychowywania dzieci – które obejmuje
ułatwianie  nauki  cnót  i  wtajemniczanie  w  życie  chrześ-
cijańskie – aby nieustannie otwierać się na przyjaciół, na inne
rodziny,  a  zwłaszcza  na  najbardziej  potrzebujących.  W  ten
sposób,  poprzez  spójność  wiary  przeżywanej  w  rodzinie,
przekazywana jest dobra nowina – Ewangelia, że Chrystus jest
wciąż obecny i zaprasza nas do naśladowania Go. Dla dzieci
Jezus  objawia  się  poprzez  ojca  i  matkę,  dla  obojga  z  nich
każde  dziecko  jest  przede  wszystkim  dzieckiem  Bożym,
wyjątkowym  i  niepowtarzalnym,  które  Bóg  wymarzył  jako
pierwszy.  Z  tego  powodu  Jan  Paweł  II  mógł  stwierdzić,  że
"przyszłość ludzkości wykuwa się w rodzinie"[10].

Rodziny, które nie mogą mieć dzieci

A jaki  sens  powinni  nadawać swemu małżeństwu chrześ-
cijańscy małżonkowie,  którzy nie mają potomstwa? Na to
pytanie  św.  Josemaría  odpowiadał,  że  przede  wszystkim
powinni  prosić  Boga,  aby  pobłogosławił  ich  dziećmi,  jeśli
taka jest jego wola, tak jak błogosławił patriarchów Starego
Testamentu;  a  następnie  niech  udadzą  się  do  dobrego
lekarza."  A jeśli  mimo wszystko Pan nie da im dzieci,  nie
powinni  widzieć  w tym żadnego rozczarowania:  mają  być
zadowoleni, odkrywając w tym właśnie fakcie wolę Bożą dla
nich.

Wiele  razy  Pan  nie  daje  dzieci,  ponieważ  prosi  o  więcej.
Prosi, abyśmy dawali  ten sam wysiłek i to samo delikatne
poświęcenie,  pomagając  naszym  bliźnim,  bez  czystej
ludzkiej  radości  posiadania dzieci:  nie ma zatem powodu,
aby czuć się jak przegrani lub dawać miejsce rozżaleniu”.

I  dodawał:  "Jeśli  małżonkowie  mają  życie  wewnętrzne,
zrozumieją, że Bóg ich nakłania, przynaglając, żeby uczynili
swoje  życie  wspaniałomyślną  służbą  chrześcijańską,
apostolstwem  innym  niż  to,  które  realizowaliby  wobec
swoich  dzieci,  ale  równie  cudownym.  Niech  rozejrzą  się
wokół  siebie,  a  wkrótce  odkryją  ludzi,  którzy  potrzebują
pomocy, miłosierdzia i czułości. Istnieje również wiele dzieł
apostolskich,  w  których  mogą  pracować.  A  jeśli  potrafią
wkładać serca w to zadanie, jeśli zdołają hojnie oddawać się
innym  zapominając  o  sobie,  osiągną  wspaniałą  płodność,
duchowe  rodzicielstwo,  które  napełni  ich  dusze  praw-
dziwym pokojem"[11]. W każdym razie św. Josemaría lubił
odnosić się do rodzin pierwszych chrześcijan:  "Te rodziny,
które  żyły  Chrystusem  i  dawały  poznać  Chrystusa.  Małe
wspólnoty  chrześcijańskie,  które  były  jak  ośrodki  promie-
niowania  orędzia  ewangelicznego.  Domy  takie  same,  jak
inne domy z tamtych czasów, ale ożywione przez nowego
ducha, który udzielał się tym, których znali i z którymi się
zadawali. Tacy właśnie byli pierwsi chrześcijanie i tacy mamy
być my, chrześcijanie dnia dzisiejszego: siewcy pokoju i ra-
dości,  tego  pokoju  i  tej  radości,  które  przyniósł  nam
Jezus"[12].

R. Pellitero

Tłum. Anna Józefowicz

[1] Papież Franciszek, Przemówienie  podczas spotkania z rodzinami,
Manila, Filipiny, 16-01-2015.  [2] Por. Św. Josemaría, Homilia “Kochać
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