
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

czwartki od 7.30 do 9.00 
Adres korespondencyjny: Parafia bł. Doroty z Mątów; 

ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
Telefon: (55) 235 32 73 

Strona internetowa: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 56; IV NIEDZIELA ADWENTU; 23 GRUDNIA 2012 

 

 
Bóg się rodzi 
Za dwa dni obchodzić będziemy Uroczystość 

Narodzenia Pańskiego. Jest to szczególny czas, w 

którym 

pochylamy się 

nad tajemnicą 

Wcielenia. 

„Tak Bóg 

umiłował 

świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 

3,16) Liturgia Słowa przeznaczona na Mszę Św. w 

nocy – Pasterkę, rozwija tę tajemnicę Bożego 

Narodzenia. Proroctwo Izajasza mówi: „Naród 

kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” 

(Iz 9,1). Ciemnością ludzkiej natury jest grzech, 

który zniewala. Z tej ciemności zła może wydobyć 

nas tylko Jezus Chrystus – światłość prawdziwa. 

Pismo Święte nadaje wiele tytułów Mesjaszowi, 

który miał przyjść na świat. Jednym z nich jest 

Słowo. Właśnie rozważaniami o Słowie św. Jan 

rozpoczyna swoją Ewangelię. Ewangelista Jan 

zauważa, że Jezus Chrystus jest prawdziwym 

Bogiem, który był na początku, a przez swoje Wcielenie stał się prawdziwym 

człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Warto przytoczyć tu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

25 XII Uroczystość Naro-

dzenia Pańskiego 

26 XII św. Szczepana 

27 XII św. Jana Ewangelisty 

28 XII św. Młodzianków 

Męczenników 

29 XII św. Tomasza Becketa 

Cytat tygodnia: 
 

„Nic nie może umniej-
szyć zachwytu nad wy-
darzeniem, które 
wspominamy. Dziś rodzi 
się Ten, który daje świa-
tu pokój.” 
 

Bł. Jan Paweł II 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 23 grudnia 2012 
800  ++ Genowefa, Józef Rucińscy i Maria i Stanisław Kmieć 
930 + Emilian Turczyk  
1100 w 8r. ur. Juli i 5r.ur. Stasia  
1230 + Patryk Balana (greg.30) 
1800  ++ Małgorzata, Halina, Edmund Wiśniewscy  
Wtorek, 25 grudnia 2012 
000 ++ rodziców z obu stron Zofia i Franciszek Szechliccy, Józefa(k) i Jan Zamorscy  
800  + Krystyna Zabost 
930 ++ rodziców Józef 21r.ś. i Henryka(k) 22r.ś.  
930 o zdr. i opiekę M.B. Gietrzwałdzkiej dla rodziców Józefa i Jadwigi Ziemińskich   
1100 + Bogusław Zamierewicz  
1100 w 1r.ślubu Sylwii i Sebastiana  
1230 + 6r.ś. Bogdana  
1800  + Wiktoria Borowska  
Środa, 26 grudnia 2012 
800  o bł. Boże i potrzebne łaski dla Anieli w 3r.ur. 
930 ++ Marianna, Władysław, Wiesław Konieczny  
1100 ++ Aniela i Jan Jakubik i zm. z rodziny  
1230 ++ Dorian Ocicki, Adam Kazimierz, Danuta Boguszewska  
1800  + Stanisław Sigiel 3r.ś.  
Czwartek, 27 grudnia 2012 
700 + Helena Kozicka w 30d.p.p. 
1200 ++ Maria, Stanisław, Jan  
Piątek, 28 grudnia 2012 
700 o bł. Boże i opiekę M. Bożej dla całej rodziny  
1200  o powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii  
Sobota, 29 grudnia 2012 
700 + o bł. Boże dla Mari Pazdyka 
1200 + o powołania kapłańskie, zakonne z naszej parafii  
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fragment listu do Filipian: „Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 

postać sługi, stając się podobnym do ludzi”. (Flp 2,6-7) Jak wielka była pokora 

Boga, że przyjął On nasze ludzkie ciało, że stał się jednym z nas, że jest 

Emmanulem – Bogiem z nami. Nieprzypadkowe jest też miejsce narodzin 

Zbawiciela – Betlejem. Nazwę tą z hebrajskiego Bet Laham tłumaczy się jako „Dom 

Chleba”. I rzeczywiście. Jezus Chrystus pozostał wśród nas w Eucharystii, po to, by 

udzielać nam łask. Stale czeka na tych, którzy przyjdą, aby umacniać ich w drodze. 

Boża Obecność i Miłość czeka na naszą obecność i miłość, aby się z nią połączyć i 

przemieniać nasze życie i ten świat. Lecz ilu ludzi gardzi tym najcenniejszym 

skarbem Kościoła? Ilu ludzi, mimo, że deklarują się jako wierzący, swojej wiary nie 

praktykują, przychodząc do kościoła tylko na Pasterkę, nie przystępując do 

sakramentów św. i będąc przywiązani jedynie do pewnych tradycji, związanych 

bardziej z tym co zewnętrzne niż tym co duchowe? Jezus w tym święcie przychodzi 

do wszystkich. Nie wszyscy jednak otworzą Mu drzwi swoich serc. Wiele serc 

pozostanie zamkniętych przez swoją pychę, zatwardziałość i głupotę. W tak wielu 

rodzinach Bóg się nie narodzi. „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, 

lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. (J 1, 

10-11) Starajmy się nie odbierać sobie pełnego przeżywania tych świąt, by były 

one czasem prawdziwej Miłości do Boga i do ludzi.  

HUMOR 
Podczas Wigilii Jasio woła do mamy: 

- Mamo, mamo, choinka się pali! 

- Nie mówi się pali, tylko świeci - poucza go mama. 

- Mamo, mamo, firanki też się świecą! 

*** 

Wigilię przerywa dzwonek do drzwi:  

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest miejsce?  

- Jest.  

- A mogę skorzystać?  

- Nie.  

- Czemu?  

- Bo tradycyjnie musi być puste! 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ NA TYDZIEŃ: 27-30.12.12 R. 
 

27.12 (czwartek) Grunwaldzka 44A-58 (parzyste), Grunwaldzka 
173-209 (nieparzyste) 
28.12 (piątek ) Grunwaldzka 60-72 (parzyste), Grunwaldzka 211-
253 (nieparzyste) 
29.12 (sobota) Grunwaldzka 74-106 (parzyste), Grunwaldzka 
255-303 (nieparzyste), Grunwaldzka 108-110 (parzyste) 
30. 12 (niedziela) Grottgera 1-39 (nieparzyste), Grottgera 2-32 
(parzyste) 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Adwentu 
 

1. We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza Św. 

Pasterka o północy. Na początku obrzęd podzielenia się 

opłatkiem i złożenie życzeń. Przed Pasterką o 23.15 koncert 

kolęd. Następne Msze Św. jak w każdą niedzielę. 

2. W środę drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Św. 

jak w każdą niedzielę. 

3. Od czwartku rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną 

kolędą. Dzień wcześniej ministrant powiadomi o przybyciu 

kapłana i zostawi list duszpasterski. 

4. Z racji kolędy Msze Św. w tygodniu odprawiane będą o 

godz. 7 i 12. Nie będzie Mszy na 18. 

5. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w kwo-

cie 1425 zł.  

6. W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Józef Bocoń, lat 74 
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