
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 18; IV NIEDZIELA ZWYKŁA; 29 STYCZNIA 2012 
 

 
Ten, który ma władzę 

We współczesnym świecie każda teza potrzebuje 

potwierdzenia – argumentów, dzięki którym 

dane stwierdzenie stanie się wiarygodne. Po-

trzeba udo-

wodnienia, 

powołania 

się na czyjś 

autorytet, 

który sprawi, 

że  twier-

dzenie nie 

okaże się 

pustą, czczą 

gadaniną. Te 

zjawisko 

było zauważalne i za czasów Jezusa. Dzisiejsza 

Ewangelia ukazuje Go nauczającego w synago-

dze w Kafarnaum. Jak pisze ewangelista Marek, 

ludzie słuchający Jezusa „zdumiewali się Jego nauką”, i od razu potem podaje 

powód tego zdumienia: „[Jezus] uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a 

nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1,22). Uczeni żydowscy w swoich naukach, kiero-

wanych do ludu, opierali się na dwóch rzeczach: tradycji i na autorytecie swych 

przodków. Nauce Jezusa nie potrzeba jednak argumentów zrozumiałych dla 

rabinów, nie potrzeba powoływania się na autorytet kogokolwiek. Sam Jezus, 

 

Kalendarz liturgiczny: 

31 I św. Jana Bosko 

2 II Ofiarowanie Pańskie 

3 II św. biskupów Błażeja      

i Oskara 

Cytat tygodnia: 
 

„Najlepszym przyjacie-
lem jest ten, kto nie 
pytając o powód twego 
smutku, potrafi sprawić, 
że znów wraca radość.” 
 

Św. Jan Bosko 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 29 stycznia 2012 
800  w 27 r.ś. Eugenia Bylińska i w 6 r.ś. Stanisław Byliński  
930  Leokadia Zgórzyńska w 26r.ś. i rodzice z obu stron  
930  w 52r.ś. Bronisława(k) Kowalczyk o w 15r.ś. Edmund Sierociński + Walde-
mar Sierociński  
1100  O bł. Boże i wszystkie potrzebne łaski dla dzieci Ani i Michała   
1230 w 32 r.ś. Józef Podsiadły, Władysława(k), Stefan, Gertruda, Wacław  
1800  w 50r.ś. Zofia Jabłońska  
 
Poniedziałek, 30 stycznia 2012 
1800 Stefan Jakubowski  
 
Wtorek, 31 stycznia 2012 
1800 o łaskę nawrócenie dla syna Pawła  
 
Środa, 01 lutego 2012 
1800  w 5r.ś. Tadeusz Jakubiak  
 
Czwartek, 02 lutego 2012 
1800  za zm. rodziców Helenę w 10r.ś. Feliksa w 17r.ś. Dettlaff i zm. z rodziny  
 
Piątek, 03 lutego 2012 
1800 + Ryszard Wiśniewski  
 
Sobota, 04 lutego 2012 
1800  
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prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, jest największym autorytetem. Jego sło-

wa mogą zadziwiać, Jego nauka może być podważana przez wiele „autoryte-

tów” ale to nie zmieni treści płynącej z nauki Jezusa. Swoją moc pokazuje już 

przez same słowa. Lecz nie poprzestaje na nich. Daje liczne dowody swej wła-

dzy np. nad: chorobami (por. Mk 5,25-34; J 5,1-9 itp.), śmiercią (por. J 11,1-44; 

Mt 28,1-8 itp.), żywiołami (por. Łk 8,22-25) czy w końcu, jak pokazuje to dzisiej-

sza Ewangelia - nad złym duchem. Szatan, który opętał tego człowieka miał 

świadomość kim jest Jezus Nazarejczyk: „Wiem, kto jesteś: Święty Boga” (Mk 

1,24). Zastanówmy się dzisiaj nad Bożym przymiotem jakim jest Jego moc, nad 

Jego władzą, która wszystko może, która wciąż działa na świecie i „podtrzymuje 

świat w istnieniu” co św. Augustyn nazywa creatio continua. Rozważajmy moc 

Jezusa: „Kim On jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu 

posłuszne?”  (Łk 8,25). 

Święci znani… i nie znani 

Św. Jan Bosko 

Jan Bosko urodził się w wiejskiej rodzinie 
piemonckich wieśniaków 16 sierpnia 1815 r. 
Został osierocony, gdy miał zaledwie dwa 
lata. Wychowywała go matka razem z dwoma 
braćmi. Od wczesnego dzieciństwa wielką 
radość sprawiała mu modlitwa i mówienie o 
Bogu. Od przygodnych kuglarzy i cyrkowców 
uczył się różnych sztuczek, które pokazywał w 
niedzielę, dołączając przy tym krótką kate-
chezę. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w 
wieku 11 lat. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej kontynuował naukę, sam zdobywając 
pieniądze na utrzymanie i opłacenie nauczy-
cieli. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Turynie. Jego ojcem du-
chowym był św. Józef Cafasso. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, 5 czerwca 1841 
r., rozpoczął pracę duszpasterską, najpierw wśród chorych i więźniów, a następnie 
pośród młodzieży. Pewnego dnia spotkał czternastolatka, bezdomnego i zaniedba-
nego sierotę; zaopiekował się nim. Bardzo szybko dołączali do ks. Bosko inni 

chłopcy, o których nikt nie pamiętał. Wkrótce powstało pierwsze oratorium, gdzie 
przez wspólne życie, naukę, pracę i modlitwę przygotowywali się do wykonywania 
różnych zawodów. Z jego inicjatywy powstawały szkoły podstawowe, zawodowe 
oraz internaty. Ksiądz Bosko posiadał niezwykły dar pedagogiczny, potrafił dotrzeć 
do serc dzieci i młodzieży. Wzbudzał zaufanie i leczył ich emocjonalne rany. A 
wszystko to czynił z Panem Jezusem – to On był głównym wychowawcą zaniedba-
nej młodzieży, którą opiekował się święty. W swoich domach wprowadził system 
prewencyjny, pragnął kształtować umysły i serca młodych w duchu Ewangelii. Za-
kazał stosowania kar cielesnych. Pragnął, by wychowawca był dla młodych przede 
wszystkim przyjacielem. Jego posługę wychowawcy wspomagała także jego mama, 
która zamieszkała w oratorium w Turynie. W 1859 r. ksiądz Bosko założył Zgroma-
dzenie Księży Salezjanów. Od 1872 r. wychowawcze dzieła wsparły siostry ze 
Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, które opiekowały się 
dziewczętami. Obecnie salezjanie i salezjanki pracują na wszystkich kontynentach i 
bardzo prężnie się rozwijają, także w Polsce. Ksiądz Bosko pisał też książki asce-
tyczne, w których inspirował się duchową mądrością św. Franciszka Salezego. Pro-
wadził również działalność wydawniczą; założył w Turynie własną drukarnię. Od-
szedł do Pana 31 stycznia 1888 r. Podczas procesu beatyfikacyjnego wiele osób 
świadczyło o cudach doznanych za przyczyną świętego kapłana. Ksiądz Bosko po-
siadał przede wszystkim dar czytania w ludzkich sumieniach, który pomagał mu w 
kształtowaniu charakterów powierzonej mu przez Boga młodzieży.  

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Zwykła 
 

1. W czwartek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia 
Konsekrowanego. W piątek przypada św. Błażeja patrona chorób 
gardła; w sobotę błogosławieństwo chleba ku czci św. Agaty. 

2. Do chorych ks. Proboszcz udaje się w pierwszy piątek miesiąca, na-
tomiast ks. Radosław uda się tydzień później.   

3. Spotkanie Akcji Katolickiej dzisiaj (29.01). godz. 16.00  
4. Zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy. 
5. Za tydzień spotkanie żywego Różańca o 12.30 
6. Msze święte w czasie ferii odprawiane są tylko o 18.00 
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

+ Stefan Jakubowski l. 82  
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