bł. Dorota z Mątowów (1347-94)
zakonnica, kult zatwierdzony w 1976 r.
Hymn z modlitwą o świętej Dorocie z Prus Wdowie:

Kwidzyn, POM, wt w ko św. Wojciecha
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2j.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7j.html

Kochanie Dźiwne Boga Przedwiecznego,
Matki Przeczystey Swiętych także iego,
Dorotha Pruska: Wiecznie Uwielbiona:
Badź od nas sług twych, Stokroć Pozdrowiona.
Cieszym śię że ćię, z Rodzaiu Wieiskiego,
Z Rżemięsła ktemu y z Stanu niskiego,
Pan sobie Obrał (Wieczne Sczęśćie twoie)
Za Ukochaną wielce Corkę swoię.
W lat śiedmi będąc Boską moc poznawszy,
W Męce JESUSA zaraz zakochawszy
Onęś na ciele srogo wyrazała
Twym: któreś przez lat czterdźieści zraniała.
Ten Serceć wyiął Stare, a dał Nowe,
Na wszelką wolą Swiętą swą Gotowe,
Z czegoś miłośćią iego tak gorzała
Że często mdleiąc, ledwieś nie konała.
I nie chcąc czekać aż po śmierci, wiecznie
Przy niem bydź zawdy: lecz zaraz obecznie
Chcąc: w Kośćiele się Zamurować dałaś
Tumskim w Quidżynie, y Taras Ray niałaś.
Tam szatan ziadu Szalał, to widzący:
Hufcę swe Straszne, na cię Przywodzący:
Tam, Mocą Pańską, przez ćię zwycięzony,
Z chanbą swą wielką znikał: przymuszony.
Anielskić Pokarm raz co dźień dawano:
Lecź Dwakroć na dźień, gdyć go dać Niechciano:
Złaknienia Tegosz Sczęśliwieś Skonała:
Byś bez Przestanku nim śię Nasycała.
Pruskie Ziemice, y Gdańsk Miasto zacne,
Twemi postępki są y w niebie Znacne,
W ktorycheś Zyćie takie prowadźiła
Z pomocy pańskiey, y Wiek swoy skończyła.
Tworco Wszech Swiętych, Pokłon wieczny tobie
Ześ tak Przedźiwny, wtak lichey Osobie,
I nie przekładasz nad Ubogie Panow:
Wszstkich miłując, choć nierownych Stanow.
Przez Twey Dorothy modlitwy za nami
Day Serce nowe: twoiemi mękami
Wszystko Zranione: by rźewno płakało,
Ze ćię niekiedy Pana obrazało.
Modlitwa
Boże, który z wielkiey ku nam miłości, braku w ludziach nie czyniąc,
Swiętą Dorothę z Prus Wieśniaczkę za osobliwą sobie Służebnicę
przed wieki obrawszy: Onęsz Sercem nowym, y niezliczonemi łaskiey twey dary przedźiwnie ozdubić raczył: Spraw pokornie
prośiemy aby wszyscy ktorży ćiebie, za to wniey chwalemy:aby tesz
zasług y proźb pomocą, serca odnowę otrzymać, y w liczbie wybranych owych dźień on ostatni znaleść się godni byli. Przez pana naszego JESUSA Chrystusa Syna twoiego, ktoremu z tobą w iedności
Ducha Swiętego Kroluiącemu Pokłon, część y Chwała na wieki Wiekow. Amen.
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