
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 15; NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO; 8 STYCZNIA 2012 
 

 
Ochrzczeni 
Przeżywamy dziś niedzielę Chrztu Pańskiego, 

którą kończymy okres Bożego Narodzenia. W 

niedzielę tą warto zastanowić się nad pierw-

szym sa-

kramen-

tem, który 

przyjęli-

śmy. 

Chrzest to 

po grecku 

‘baptizein’ 

– ‘zanu-

rzyć’, ’po-

grążyć’. 

Jezus roz-

poczyna  

swoje życie 

publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po swoim zmar-

twychwstaniu Jezus daje Apostołom taki nakaz: "Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28, 19-20). Tak sa-

krament ten określany jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Chrzest świę-

ty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vi-

tae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez 

 

Kalendarz liturgiczny: 

13 I św. Hilarego 

Cytat tygodnia: 
 

„Spraw Panie, abym 
pozostał zawsze wierny 
temu, co wyznałem w 
symbolu mojego odro-
dzenia, gdy zostałem 
ochrzczony w imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego.” 
 

Św. Hilary 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 08 stycznia 2012 
800  Dziękczynna za dzieci i wnuki 
930  + Jerzy Zgórzyński w 5 r.ś. 
1100  w 20 r.ś. Konstancji 
1230 +Stefania Andrearczyk od Żywego Różańca 
1800  ++ Irena i Stanisław Kątnik i rodzice z obu stron 
Poniedziałek, 09 stycznia 2012 
700 
1200 ++ z rodziny Lewandowskich i Witkowskich 
Wtorek, 10 stycznia 2012 
700   
1200   
Środa, 11 stycznia 2012 
700 + Maria Sowilarska 
1200   
Czwartek, 12 stycznia 2012 
700  
1200   
Piątek, 13 stycznia 2012 
700  
1200  
Sobota, 14 stycznia 2012 
700  
1200 + Maria Sowilarska 
 

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=chrzest+pana+jezusa+w+jordanie&um=1&hl=pl&sa=X&gbv=2&biw=1336&bih=653&tbm=isch&tbnid=p_T2aFjFoYmp0M:&imgrefurl=http://adonai.pl/modlitwy/?id=swiatla&docid=y4jmVQtOalFNwM&imgurl=http://adonai.pl/modlitwy/graph/tajemnica_2_1.jpg&w=204&h=270&ei=a5HkTqLzCoLasgamhb2xCQ&zoom=1


chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, staje-

my się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się 

uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i 

w słowie.” (KKK 1213). Nauka Kościoła wyróżnia trzy rodzaje chrztu: uroczysty 

(udzielany przez prezbitera lub diakona; w nagłych wypadkach przez każdego 

człowieka), krwi (w przypadku męczeństwa w imię Chrystusa osoby nie 

ochrzczonej), bądź pragnienia (w przypadku zagrożenia życia, gdy nie ma niko-

go, kto by mógł udzielić tego sakramentu). Pierwszy z sakramentów wtajemni-

czenia chrześcijańskiego zobowiązuje każdego, który go przyjął, do stałego na-

wracania się, do walki z grzechem i do pogłębiania swej wiary. Starajmy się 

wypełniać w swoim życiu to zobowiązanie. Tak zostało ono wyrażone w pieśni 

związanej z liturgią chrzcielną: „Com przyrzekł Bogu przy Chrzcie raz dotrzymać 

pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O 

Panie Boże dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę.” 

Święci znani… i nie znani 

Św. Hilary 

Święty Hilary swoje głębokie rozważania nad tajemni-
cą Boga umiał łączyć z nauczaniem prostego ludu. 
Jego teologia była ściśle powiązana z osobistą modli-
twą i świętością życia. Urodził się około 310 r. w Poi-
tiers (Francja), w bogatej rodzinie, dzięki której mógł 
otrzymać gruntowne wykształcenie, by zostać reto-
rem. Wychowywał się w środowisku pogańskim, które 
jednak na różny sposób spotykało się z chrześcijana-
mi. Hilary przez osobiste studium Starego Testamentu 
i Ewangelii św. Mateusza, odkrył prawdę o Bogu 
Stwórcy i Zbawicielu całej ludzkości. Przyjął chrzest w 
345 roku. Był już wtedy żonaty, wychowywał córkę 
Abrę, także ogłoszoną później świętą. Musiał być bar-
dzo gorliwym wyznawcą Jezusa Chrystusa, skoro w 
350 r. został wybrany na biskupa swojego miasta. 
Hilary był gorliwym pasterzem, niestrudzenie katechizował i wiele pisał, objaśnia-

jąc wiernym ustalenia Soboru Nicejskiego z 325 r. Odważnie stawiał tamę rozsze-
rzającej się herezji arianizmu (Uczniowie Ariusza uważali Jezusa jedynie za dosko-
nałe stworzenie). Wspierał w tej walce, z najgroźniejszą herezją podważającą wiarę 
w bóstwo Jezusa Chrystusa, św. Atanazego, biskupa Aleksandrii, za co został ska-
zany na wygnane przez cesarza Konstancjusza w 356 r. Będąc na wygnaniu we 
Frygii (Azja Mniejsza), Hilary zetknął się z teologią Kościoła na Wschodzie, co ubo-
gaciło jego rozumienie tajemnicy Trójcy Świętej. Po powrocie do Poitiers napisał 
‘Traktat o Trójcy Świętej’, który przez wiele lat był podstawowym punktem odnie-
sienia dla wierzących na Zachodzie. Wyłożył w nim osobistą drogę poznania Boga, 
zaś w oparciu o formułę chrztu (W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego) oraz przyta-
czając teksty Pisma Świętego starał się wykazać boskość Osób w Trójcy. Teologię 
trynitarną św. Hilarego nieco przyćmił dopiero św. Augustyn. Święty Hilary zmarł w 
367 roku i jest pierwszym wyznawcą Kościoła, który został ogłoszony świętym nie 
ze wzglądu na męczeńską śmierć, lecz na pełne ofiary życie nieugiętego pasterza, 
który z wielkim oddaniem służył powierzonej mu przez Boga wspólnocie Kościoła. 
W końcowym fragmencie swojego ‘Traktatu o Trójcy Świętej’ św. Hilary modli się: 
„Spraw, Panie abym pozostał zawsze wierny temu, co wyznałem w symbolu moje-
go odrodzenia, gdy zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Abym wielbił Ciebie, naszego Ojca, a wraz z Tobą Twojego Syna. I bym zasługiwał 
na dar Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twego Jednorodzo-
nego. Amen.” 

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego 
1. Przypominamy, iż w tym tygodniu msze święte odprawiane są o 7.00 i o 

18.00. 
2. Kancelaria czynna w czwartek od 7:30 do 9:00. 
3. Plan kolęd na przyszły tydzień: 

poniedziałek Braniewska, Łęczycka 20,22, Druska  
wtorek Dąbrowskiego 13-17, Grunwaldzka 78-88, Dąbrowskiego 1-11  
środa Dąbrowskiego 2,2A,4,4A,8,19,21,23,25,27,29,31,39, Okólnik, Łęczyc-
ka hotel  
czwartek Przyjaźni 2-21, Przyjaźni 23, Morszyńska 2-22 (parzyste)  
piątek Morszyńska 1-41 (nieparzyste), Braterstwa Broni, Niborska  
sobota Morszyńska 24-78 (parzyste), Morszyńska 43-63, 80-124  
niedziela Pabianicka, Grottgera 2-16, 25-39 

4. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Maria Sowilarska l. 80 
 


