
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 14; UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI; 1 STYCZNIA 2012 

 

 
Urodzić Boga 

Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

rozpoczynamy nowy 2012 rok. Spośród czte-

rech dogmatów Maryjnych, pierwszym jest wła-

śnie dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi, 

który dziś w 

sposób 

szczególny 

wspominamy 

w całym Ko-

ściele. Do 

ogłoszenia 

tego dogma-

tu doszło na 

Soborze Efe-

skim, który 

odbył się po 

tym, jak an-

tiocheński mnich Nestoriusz głosił dwoistość 

natur w Chrystusie, które miały być zjednoczo-

ne ze sobą tylko duchowo. W konsekwencji nie 

uważał, by Maryja urodziła Syna Bożego, nada-

jąc jej tytuł ‘Christotokos’ odnoszący się tylko 

do ludzkiej natury Jezusa. Teza ta spotkała się ze sprzeciwem biskupa Aleksan-

drii, Cyryla. W 431 roku rozpoczął się Sobór Efeski. Miał bardzo burzliwy prze-

 

Kalendarz liturgiczny: 

2 I św. Bazylego Wielkiego i 

Grzegorza z Nazjanzu 

3 I Najświętszego Imienia 

Jezus 

6 I Uroczystość Objawienia 

Pańskiego 

7 I św. Rajmunda z Peny-

afort 

Cytat tygodnia: 
 

„Kto Bogu służy jako 
dziecko, a nie jak nie-
wolnik, ten boi się, by 
Go nawet w drobnych 
rzeczach nie obrazić.” 
 

Św. Bazyli Wielki 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 01 stycznia 2012 
800  ++ Władysław, Wiktoria, Czesław i zmarli z rodziny 
930   
1100  + Weronika Cija w 16 r.ś. oraz Józef, Tadeusz, Renata 
1230  Ż.R. 
1800  + Franciszek Adamek w 20 r.ś. 
Poniedziałek, 02 stycznia 2012 
700 
1200 
Wtorek, 03 stycznia 2012 
700   
1200  + Jadwiga Stasiak 
Środa, 04 stycznia 2012 
700  
1200  + Stefania Andrearczyk 
Czwartek, 05 stycznia 2012 
700  
1200   
Piątek, 06 stycznia 2012 
800 + Stanisław Marczak 
930 dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże dla Ryszarda i Józefy (k) i ich dzieci z 
rodzinami 
1100 + Małgorzata Roman w 22r.ś. 
1230  + Henryk, Konstancja, Leonora 
1800 + Bronisław Starzyński 2 r.ś. 
Sobota, 07 stycznia 2012 
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
http://www.google.pl/imgres?q=Theotokos&hl=pl&gbv=2&biw=1336&bih=653&tbm=isch&tbnid=GVRQrI0G8YY0eM:&imgrefurl=http://xkrzysztof.blogspot.com/2011_05_08_archive.html&docid=iglu8W0AlkwetM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-48fB_XexClc/TcmfMBL7qWI/AAAAAAAAACs/lNFCaI_-RSU/s1600/theotokos_detail_sm.jpg&w=360&h=480&ei=BI7kTqS5LZOrsgbk3KzpDA&zoom=1


bieg. Ostatecznie jednak w 433 roku potwierdzono unię hipostatyczną Jezusa 

(zjednoczenie w osobie Chrystusa dwóch natur: boskiej i ludzkiej) a Maryi na-

dano tytuł: ‘Theotokos’ – Rodzicielka Boga. Liturgia Słowa dnia dzisiejszego 

potwierdza ten dogmat. W drugim czytaniu przytaczany jest jedyny fragment 

mariologiczny, zapisany przez św. Pawła: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał 

swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4), zaś ewangelista Łukasz opisuje 

obrzezanie Jezusa, które wedle tradycji judaistycznej miało miejsce osiem dni 

po narodzeniu. W najbliższy piątek obchodzić będziemy Uroczystość Objawie-

nia Pańskiego, nazywaną świętem Trzech Króli. W hierarchii świąt kościelnych, 

uroczystość ta jest trzecią z najważniejszych świąt (tuż po Wielkanocy i Bożym 

Narodzeniu). Z tego powodu dzień ten jest zaliczany do świąt nakazanych. 

Wszyscy katolicy więc są zobowiązani do nabożnego uczestnictwa tego dnia w 

Eucharystii. Msze święte w naszej parafii odprawiane będą według porządku 

niedzielnego.  

Święci znani… i nie znani 

Św. Bazyli Wielki 

Bazylemu teologia zawdzięcza bardzo wiele. To 
on należy do najważniejszych twórców refleksji 
nad tajemnicą Trójcy Świętej w IV wieku. Napisał 
tyle, ile człowiek może powiedzieć o tym, co jest 
niewypowiedziane. Wierny słowu Bożemu i Tra-
dycji Ojców Apostolskich utrwalił na długie wieki 
nauczanie Kościoła katolickiego o Bogu, który 
objawił się w trzech Osobach, a zarazem jest 
Bogiem Jedynym. Jego głęboka modlitwa i bły-
skotliwa refleksja nad ekonomią zbawienia była 
bezcenna w procesie wdrażania dogmatów kato-
lickiej wiary zdefiniowanych na Soborze w Kon-
stantynopolu w 325 r. Święty Bazyli urodził się w 330 roku w Cezarei Kapadockiej i 
pochodził z rodziny chrześcijańskiej; jego dziadek był męczennikiem. Otrzymał 
bardzo gruntowne wykształcenie; studiował retorykę, filozofię i medycynę. Pod-
czas studiów w Atenach zaprzyjaźnił się z Grzegorzem z Nazjanzu. Około 357 roku 

przyjął chrzest. W jednym ze swoich listów napisał: „Pewnego dnia jakby budząc 
się z głębokiego snu, zwróciłem się ku cudownemu światłu prawdy Ewangelii… i 
płakałem nad mym życiem”. Zrezygnował z posady nauczyciela i udał się na pusty-
nię. Brał przykład ze swojej siostry, świętej Makryny, oddając się rozważaniu życia 
Jezusa, którego pragnął całym sercem kochać i naśladować. Odwiedzał mnichów w 
Syrii, Palestynie i Egipcie. Wykorzystując to doświadczenie, razem ze świętym 
Grzegorzem napisał reguły zakonne dla mnichów. Razem opracowali też tzw. Filo-
kalię, antologię tekstów Orygenesa. W 370 roku Bazyli został wybrany na biskupa 
Cezarei Kapadockiej. Obok działalności ewangelizacyjnej i troski o piękno liturgii 
cechowała go troska o ubogich, dlatego nie przestawał wzywać powierzonych mu 
wiernych do uczynków miłosierdzia. Zakładane przez niego bractwa łączyły modli-
twę z zakładaniem szkół, hospicjów i szpitali. Bazyli z wielką odwagą interweniował 
u rządzących, domagając się od nich większej troski o ubogich. Papież Benedykt 
XVI podkreśla ważny wkład św. Bazylego w refleksję trynitarną: „Jedyny Bóg, wła-
śnie dlatego, że jest Miłością, jest Bogiem w trzech Osobach, które tworzą jedność 
najgłębszą, jaka istnieje, jedność boską”. Święty Bazyli przeciwstawiał się herety-
kom nieuznającym bóstwa Jezusa lub negującym bóstwo Ducha Świętego. Był 
„pomocnikiem Boga, ogrodnikiem Bożych roślin i budowniczym świątyni Bożej, 
Kościoła”. 

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

 
1. W piątek 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Msze Święte jak w każdą niedzielę. 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca; do chorych uda-

jemy się 13 stycznia. 
3. W sobotę o godzinie 10 Msza Święta i spotkanie opłatkowe dla cho-

rych i starszych; chętnych, którzy chcą wziąć udział w opłatku prosi-
my o odebranie biletów wstępu w zakrystii. 

4. Za tydzień spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. 
5. W środę spotkanie o 18.00 Odnowy w Duchu Świętym. 
6. Program kolędy w gablocie przed kościołem. 
7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Taca inwestycyjna na zakup lamp do 

oświetlenia kościoła. 
 


