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Kancelaria parafialna czynna: 
środy i piątki od 15.30 do 17.00; czwartek od 7.30 do 9.00 

Adres korespondencyjny: 
Rzymsko- katolicka parafia pw. bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: 

(55) 235 32 73 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 13; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO; 25 GRUDNIA 2011 

 

 
Stał się człowiekiem 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest po 

Zmartwychwstaniu Pańskim najważniejszą uro-

czystością kościelną. Wspominamy w tym czasie 

tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, owego od-

wiecznego 

Słowa, które 

„stało się 

ciałem i 

zamieszkało 

między na-

mi”. Jest to 

szczególny 

czas, który 

kieruje na-

sze myśli i modlitwy ku chwaleniu Boga, za Jego 

przeogromną mądrość i miłość, która wyraziła 

się w tym, że „tak Bóg umiłował świat, że Syna 

Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w 

Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” 

(J 3,15) jak również, poprzez bogactwo tradycji 

bożonarodzeniowych, jednoczy nasze rodziny 

przy wigilijnym stole. Liturgia słowa tej uroczy-

stości kieruje nasze myśli ku wydarzeniu, które 

miało miejsce 2 tysiące lat temu w Betlejem. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

26 XII św. Szczepana 

27 XII św. Jana Apostoła 

28 XII św. Młodzianków 

męczenników 

29 XII św. Tomasza Becketa 

30 XII Świętej Rodziny: 

Jezusa, Maryi i Józefa 

31 XII św. Sylwestra I 

Cytat tygodnia: 
 

 
„Zawsze, ilekroć pozwo-
lisz, by Bóg pokochał 
innych przez ciebie, 
zawsze wtedy, jest Boże 
Narodzenie.” 
 

Bł. Matka Teresa  

 

Intencje mszalne: 

 
Niedziela, 25 grudnia 2011 
000 w intencji parafii 
000 ++ Zofia, Franciszek Szachliccy, Józefa (k) Jan Zamorscy i zmarli z obu stron 
800  dziękczynna za rodzinę Wilmańskich o bł. Boże i potrzebne łaski 
930  w 5 r.ś. Bogdana Korpackiego 
930 o zdrowie i Boże bł. oraz dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w 45 
rocz. Ślubu dla Jadwigi i Józefa Zimińskich 
1100  + rodziców Irena i Eugeniusz Sękowscy 6 r.ś. 
1230 w 1 r.ś. Józef i Wanda o spokój duszy 
1800  + 17 r.ś. Józef Piech 
Poniedziałek, 26 grudnia 2011 
800   
930  + Stanisław Sigiel w 2 r.ś. 
930 + Bolesław Kucharzewski w 1 r.ś. i rodziców Adela Franciszek 
1100  + Adela i Jan Jakubik 
1230 + Marianna, Władysław, Wiesław Konieczni 
1800  + Stefania Andrearczyk 
Wtorek, 27 grudnia 2011 
700   
1200  + Maria, Stanisław, Jan 
Środa, 28 grudnia 2011 
700  
1200   
Czwartek, 29 grudnia 2011 
700  
1200  + Stefania Andrearczyk 
Piątek, 30 grudnia 2011 
700 
1200  
Sobota, 31 grudnia 2011 
700  
1200  

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


Uroczystość Narodzenia Pańskiego nie jest najstarszym świętem chrześcijań-

skim. W Kościele pojawiło się w IV wieku. Wcześniej obchodzono już takie 

święta jak Wielkanoc, czy Objawienie Pańskie (znane jako Epifania tzn. „Ukaza-

nie się”). Trudno jest ustalić, dlaczego właśnie dzień 25 grudnia został wybrany 

na to święto. Prawdopodobnie chrześcijanie - nie znając faktycznej daty naro-

dzin Chrystusa - celowo obrali tę symboliczną datę, a mianowicie dzień przesi-

lenia zimowego, by obchodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu 

narodzin boga Słońca przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chry-

stusa, nazywanego przez św. Jana Ewangelistę „Światłością świata”, „Światło-

ścią prawdziwą”, która „w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” Z oka-

zji Uroczystości Narodzenia Pańskiego pragniemy życzyć spokojnych, radosnych 

świąt. Niech Nowonarodzony Jezus będzie dla Was mocą - pośród wielu trud-

ności, światłem - na drogach codziennego życia i pokojem - wśród licznych nie-

pokojów. Aby świątecznego nastroju, ciepła, dobra i miłości wystarczyło na cały 

nadchodzący nowy  2012 rok. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Jan Ewangelista  

Janowi Ewangeliście zawdzięczamy dojrzałą refleksję 
o Bogu, który wszedł w historię świata i zamieszkał 
pomiędzy ludźmi. Jan zaświadcza o Jezusie, który się 
objawił. Razem z innymi apostołami mógł na Niego 
patrzeć, słuchać Jego nauk, być świadkiem czynionych 
cudów i najważniejszych wydarzeń dotyczących dzieła 
odkupienia. Święty Jan rozmyślał nad tajemnicą Jezu-
sa w życiu ziemskim i nie przestał Go kontemplować 
także po zmartwychwstaniu Pana, kiedy uwielbiony 
zasiadł po prawicy Ojca. Cała jego Ewangelia mówi o 
Bogu, który jest Miłością, i dlatego jej autor pragnie 
nas zaprosić, byśmy weszli w ten wielki strumień Mi-
łości, wzajemnego otwarcia i duchowej komunii po-
między Jezusem i Ojcem. Choć św. Jan nie przekazał 
nam informacji o dzieciństwie Jezusa, to jednak dzięki 

jego Prologowi pomaga nam uchwycić najgłębszy sens tajemnicy Wcielenia. Święty 
Jan może być dla nas przewodnikiem w pogłębianiu naszej wiary.  Niezwłocznie po 
przedstawieniu działalności Jana Chrzciciela najmłodszy z apostołów opowiada o 
godzinie swojego powołania, kiedy to przyłączył się do Pana. W rozdziale drugim 
znajdujemy opis cudu w Kanie Galilejskiej, będącego wielkim znakiem mesjańskim i 
zapowiedzią ‘godziny’ Pana. Święty Jan może być patronem tych, którzy po kryjo-
mu i nieśmiało szukają Jezusa (por. J 3). A już w następnym rozdziale znajdujemy 
niezwykły dialog pomiędzy Panem i Samarytanką. Dzięki Janowi odkrywamy cud 
rozmnożenia chleba wraz z przekazanym pouczeniem o najgłębszym sensie Eucha-
rystii. Cała Ewangelia Janowa zmierza do punktu kulminacyjnego, do opisu chwały 
krzyża Jezusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią. W naszych uszach brzmią pełne na-
dziei słowa: „Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14,1), bo Jezus może przeprowa-
dzić nas przez najtrudniejsze próby, trzeba tylko zachować żywą wiarę w Jego po-
moc. Trzeba trwać w Nim jak latorośl w winnym krzewie (J 15 1-11). Nich te reflek-
sje o św. Janie i jego Ewangelii będą dla nas wszystkich zachętą do jej lektury. War-
to też przeczytać i przemodlić jego listy i Apokalipsę. Symbolem Jana jest orzeł, bo 
uczy nas on patrzeć na Słowo z wielką przenikliwością wiary. A jego jedynym pra-
gnieniem było, aby ukazać nam Jezusa – naszą Drogę, Prawdę i Życie. 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
 

1. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia; msze święte jak w niedzielę. 
Ofiary na rzecz seminarium. 

2. W sobotę 31 grudnia zakończenie roku kalendarzowego. Wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynne o godzinie 12.00. 

3. W Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki msze święte jak w nie-
dzielę. 

4. Od wtorku rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Dzień prędzej ministrant 
powiadomi o przybyciu kapłana i zostawi list duszpasterski. Z racji kolędy 
msze święte w tygodniu o 7.00 i 12.00. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 1 460 zł. 
6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Stefania Andrearczyk 
 


