
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 16; II NIEDZIELA ZWYKŁA; 15 STYCZNIA 2012 
 

 
Baranek Boży 

W przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę frag-

mencie Ewangelii Chrystus został nazwany przez 

Jana Chrzciciela ‘Barankiem Bożym’. Misjonarze, 

którzy ewangelizowali obszary arktyczne Kanady, 

Alaskę czy Grenlandię mieli problem z przedsta-

wieniem 

tubylcom 

tego 

zwrotu, 

ponieważ 

Eskimosi 

nigdy nie 

widzieli 

baranka, a 

tym bardziej nie znali tradycji żydowskiej doty-

czącej składania go Bogu w ofierze. Dlatego tam 

upowszechniona została wersja: ‘Oto Foka Boża’. 

W tradycji żydowskiej ofiara składana z baranka 

jest związana z obchodami święta Paschy – wyjścia z niewoli egipskiej i przej-

ścia przez Morze Czerwone. Izraelici w noc wyjścia mieli zabić baranka, jego 

krwią pokropić odrzwia swych domów, a jego mięso upiec i zjeść wraz z chle-

bem niekwaszonym. Jan Chrzciciel, nawiązując do tej ofiary nazywa Chrystusa 

Barankiem Bożym, gdyż On złożył swe życie w ofierze na krzyżu, dla odkupienia 

ludzkości. Przed śmiercią krzyżową Jezus spożywał z uczniami wieczerzę, na 

 

Kalendarz liturgiczny: 

17 I św. Antoniego 

19 I św. Józefa Pelczara 

20 I św. męcz. Fabiana pa-

pieża i Sebastiana 

21 I św. Agnieszki 

Cytat tygodnia: 
 

„Miłość rodzi się w ser-
cu, wyraża się słowem, 
ale żyje czynem.” 
 

Św. Józef Pelczar 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 15 stycznia 2012 
800  + Henryk Kapusta i zmarłych rodziców z obojga stron  
930  + w 3 r.ś. Wojciecha, + Stanisław Wiczembach  
1100  Waldemar i Maria Jasiukaitis i zm, z rodz. Ruszlewicz  
1230 o bł. Boże dla Joachima w 21 r. urodzin i potrzebne łaski. 
1800  o bł. Boże dla Joanny w 32 r. urodzin  
Poniedziałek, 16 stycznia 2012 
700 + Waldemar Sitkowski  
1200 
Wtorek, 17 stycznia 2012 
700   
1200   
Środa, 18 stycznia 2012 
700  
1200  Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla rodziny 
Czwartek, 19 stycznia 2012 
700  
1200   
Piątek, 20 stycznia 2012 
700  
1200 w 1.r.ś. matki Heleny Wlazły  
Sobota, 21 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=hostia+w+r%C4%99kach+kap%C5%82ana&um=1&hl=pl&gbv=2&biw=1336&bih=653&tbm=isch&tbnid=9i7kSju6I2ELvM:&imgrefurl=http://asienm.blog.onet.pl/&docid=MIlNBfsak4EUFM&imgurl=http://republika.pl/blog_ie_4356362/6281698/tr/hostia1.jpg&w=1024&h=768&ei=uZLkTrTFIZKssAa4wpXVCQ&zoom=1


której ustanowił sakrament Eucharystii. Ponieważ była to wieczerza paschalna, 

Chrystus wraz z apostołami, wedle żydowskiego zwyczaju, spożywali chleb nie-

kwaszony. Dlatego chleb eucharystyczny w kościele katolickim (hostia i komu-

nikanty) składa się właśnie z przaśnego, tj. niekwaszonego chleba. Podczas 

każdej Mszy Świętej powtarzane jest to samo wyznanie Jana Chrzciciela, by 

przypomnieć ludowi Bożemu, że to już nie jest zwykły chleb, lecz prawdziwe 

Ciało Chrystusa złożone w ofierze za grzechy świata. Nieprzypadkowo zwrot 

Jana Chrzciciela o Chrystusie jako Baranku Bożym znajdujemy właśnie w Ewan-

gelii według św. Jana. To Jan najgłębiej z ewangelistów opisał znaczenie Eucha-

rystii, korzystając z cudu rozmnożenia chleba (por. J 6). Chrystus mówi tam o 

sobie: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 

we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Korzystajmy z tego źródła 

łask, jakim jest Eucharystia, będąca „źródłem i szczytem życia chrześci-

jańskiego”. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Józef Pelczar 

Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczy-
nie koło Krosna. Ochrzczony został w dwa dni po 
urodzeniu, wzrastał w głęboko religijnej atmosfe-
rze. Od szóstego roku życia był ministrantem w 
parafialnym kościele. Po ukończeniu szkoły w 
Korczynie, kontynuował naukę w Rzeszowie. Zdał 
egzamin dojrzałości w 1860 roku i wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Przemyślu. 17 lipca 
1864 r. przyjął święcenia kapłańskie. Podjął pracę 
jako wikariusz w Samborze. Został skierowany na 
studia w Kolegium Polskim w Rzymie, na których uzyskał doktoraty z teologii i 
prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju w październiku 1869 r. został wykła-
dowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium przemyskim, a w 
latach 1877-1899 był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok 
zajęć uniwersyteckich był również znakomitym kaznodzieją, zajmował się też dzia-
łalnością kościelno-społeczną. Podczas pobytu w Krakowie blisko związany był z 

franciszkanami konwentualnymi, mieszkał przez siedem lat w klasztorze przy ul. 
Franciszkańskiej. Wówczas wstąpił do III Zakonu św. Franciszka, a profesję zakonną 
złożył w Asyżu, przy grobie Biedaczyny.  W trosce o najbardziej potrzebujących 
oraz o rozszerzenie Królestwa Serca Bożego w świecie założył w Krakowie w 1894 
r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek). W 1899 r. 
został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem diecezji prze-
myskiej. Jego rządy były czasem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy 
duchowieństwa i wiernych. W tym celu często gromadził księży na zebrania i kon-
ferencje oraz pisał wiele listów pasterskich. W 1902 roku urządził bibliotekę i mu-
zeum diecezjalne, założył Małe Seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako 
jedyny biskup w tamtych czasach, pomimo zaborów, odważył się w 1902 roku zwo-
łać Synod diecezjalny po 179 latach przerwy, aby oprzeć działalność duszpasterską 
na mocnym fundamencie prawa kościelnego. Wśród tych wszechstronnych zajęć 
przez cały czas prowadził także działalność pisarską. Każdą chwilę umiał poświęcić 
dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był ogromnie pracowity, systematyczny i roz-
tropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć, miał doskonałą pamięć. Osz-
czędny dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy. Zmarł w 
Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. Beatyfikowany został w Rzeszo-
wie 2 czerwca 1991 roku przez Jana Pawła II. 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Zwykła 
1. Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy i Lichenia w 

dniach od 24-25 lutego. Jest to zaproszenie Matki Bożej do diecezji elbląskiej. 
Koszt pielgrzymki i noclegu 190zł Zapisy w zakrystii. 

2. Za tydzień wyjazd młodzieży i dzieci naszej parafii na ferie zimowe na narty w 
góry. Rozpoczęcie Mszą Świętą  o 11.00 

3. Spotkanie Akcji Katolickiej naszej parafii odbędzie się 29.01 o godz. 16.00 w 
budynku plebanii; zapraszamy osoby chętne do włączenia się w ten ruch.    

4. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwocie 2612 zł. 
5. Plan kolędy  

poniedziałek Grottgera 41-73M, Grottgera 46-60 
wtorek Grottgera 18-42M, Grottgera 1-23 (nieparzyste) 
środa Grottgera 102-110, Beskidzka, Grottgera 62-78 
czwartek Grottgera 80-100, Grunwaldzka 247-303 (nieparzyste) 
piątek Grunwaldzka 173-205 (nieparzyste), Grunwaldzka 44A-60 (parzyste), 
205-245 (nieparzyste) 
sobota Grunwaldzka 90-110, Grunwaldzka 62-74 (parzyste) 

6. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
+ Waldemar Sitkowski l. 61 

 
 


