
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Rodzina 

Zwyczajowo w pierwszą niedzielę po Uroczystości 

Narodzenia Pańskiego obchodzona jest Niedziela 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W swoich 

młodzieńczych 

latach Jezus 

przebywał pod 

ziemską opieką 

Maryi i Józefa. 

Święta Rodzina 

stanowi dosko-

nały przykład 

miłości, przykład wzajemnych relacji - dla rodzin. 

Tak ważne jest więc odpowiedzialne podejście 

wszystkich a zwłaszcza młodych ludzi przy 

zakładaniu swojej rodziny, by małżeństwo i 

rodzicielstwo było przeżywane w sposób 

właściwy, wartościowy, prawdziwie piękny. We 

współczesnym świecie tyle jest zagrożeń dla 

prawdziwej rodziny. W wielu krajach próbuje 

przeforsować się zmianę definicji małżeństwa, 

stawiając je na równi z tzw. „związkami 

partnerskimi” lub dopuszczając i legalizując 

istnienie  związków homoseksualnych. Dzieci 

zaczyna traktować się przedmiotowo, jak towar, 

który można nabyć płacąc krocie za zabieg in vitro, który zamiast walczyć z 

bezpłodnością, omija ją, a przy tym niszczy wiele ludzkich zarodków, nie 

 

Kalendarz liturgiczny: 

31 XII św. Sylwestra I 

1 I Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi 

2 I Św. Bazylego Wielkiego i 

Grzegorza z Nazjanzu 

3 I Najświętszego Imienia 

Jezus 

Cytat tygodnia: 
 

„Wypiszcie więc złotymi 
literami w waszych ser-
cach te trzy najświętsze 
imiona: Jezus, Maryja, 
Józef! Niechaj one będą 
pierwszymi wyrazami, 
których nauczą się wa-
sze dzieci.” 
 

Św. Leonard 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 30 grudnia 2012 
800  + Jan Żyliński 30d.p.p. 
930 +  Wiktoria Borowska 30d.p.p. 
1100 ++ Michał, Kamila, Janina, Melania, Władysław, Łucja, Teresa, babcie i 
dziadków  obojga stron i teściów  
1230 ++ Weronika Cija w 18r.ś. oraz zm. Józef, Tadeusz, Renata 
1800 + Franciszek Grabowski  
Poniedziałek, 31 grudnia 2012 
700 o bł. Boże dla rodziny Pazdyków  
1200 o ulgę Krzyża Chrystusowego dla Jerzego Nicgurskiego i łaskę wytrwania 
w cierpieniu na cały rok 2013   
Wtorek,  01 stycznia 2013 
800  + 6r.ś. Janina Gorczyńska  
930  + Krzysztof Chromy (1 greg.) 
1100  + Franciszek Grabowski  
1230 ++ Konstancja, Eleonora i Henryk  
1800   o bł. Boże i zdrowie dla Ewy Zabaryłło i jej rodziny  
Środa, 02 stycznia 2013 
700  + Krzysztof Chromy (2 greg.) 
1200  1r.ś. Stefania Andrearczyk  
Czwartek, 03 stycznia 2013 
700 + Krzysztof Chromy (3 greg.) 
1200 + Lidia Kokoszko  
Piątek, 04 stycznia 2013 
700   
1200   + Krzysztof Chromy (4 greg.) 
Sobota, 05 stycznia 2013 
700   
1200  + Krzysztof Chromy (5 greg.) 
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pozwalając na rozwój nowego życia. Współczesny świat zapomina o tym, że to z 

woli Bożej mężczyzna i kobieta łączą się w sakramencie małżeństwa: „Dlatego to 

mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, 

że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Właśnie w małżeństwie – odpowiedzialnej 

za siebie nawzajem wspólnocie miłości - powstaje i rozwija się nowe życie. Rodzina 

jest podstawową komórką społeczną. Ingerując w jej kształt - ingeruje się w wolę 

Boga; walcząc z nią, upodlając ją, podciągając różne wynaturzenia pod jej definicję 

- profanuje się Boży porządek, depcząc przykazanie Miłości, patrząc na świat przez 

pryzmat swoich zachcianek, zapominając lub wcale nie myśląc o tym, że moja 

postawa może być krzywdząca dla innych, szczególnie dla tych, którzy są bezbronni 

i nie mogą przeciwstawić się takiemu złemu porządkowi rzeczy. Rodzina jest 

otwarta na miłość, otwarta na świat, otwarta na Boga. Bł. Jan Paweł II tak pisał o 

rodzinie: „Rodzina jest wspólnotą miłości i życia, która powstaje, gdy mężczyzna i 

kobieta całkowicie oddają się sobie nawzajem w małżeństwie, gotowi przyjąć dar 

potomstwa.” Nie pozbawiajmy rodziny tej wielkiej godności. 

HUMOR 
Do papieża przyszła delegacja producentów z prośbą: 

- Wasza Świątobliwość, damy 1 mln dolarów na kościół, ale prosi-

my, aby w modlitwie "Ojcze Nasz" po słowach "...chleba naszego 

powszedniego..." dodać: "i coca coli". 

- Nie panowie - odparł papież - to jest niemożliwe. 

Za tydzień delegacja znów puka do drzwi Watykanu, tym razem oferując 10 

milionów. Papież znów jednak twierdzi, że to niemożliwe. 

Delegacja jest jednak niezmordowana i znowu zjawia się po tygodniu, oferując 

100 milionów. I tym razem spotyka też ich odmowa. Producenci wychodzą, 

kiwając głowami: 

- Kurcze, to ile musiał dać ten piekarz?  

*** 

Podczas kolędy ksiądz dał małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świę-

tego. Mały przyjrzał się i pyta:  

- A ma ksiądz więcej?  

Ksiądz dał mu jeszcze trzy inne. Chłopiec znowu z zaciekawieniem obejrzał, po 

czym dodaje:  

- A z dinozaurami ksiądz ma? 

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ NA TYDZIEŃ: 02-06.01.13 R. 
 

02.01 (środa) Grottgera 41-73 (nieparzyste), Grottgera 34-50 
(parzyste), Grottgera - domy jednorodzinne 
03.01 (czwartek ) Grottgera 52-68 (parzyste), Grottgera 70-86 
(parzyste) 
04.01 (piątek) Grottgera 88-100 (parzyste), Grottgera 102-110 
(parzyste), Beskidzka 
05.01 (sobota) Łęczycka Hotel, Braniewska, Dąbrowskiego 1-31 
06.01 (niedziela) Lidzbarska, Rawska 1-10, Piotrkowska 
 

 

 

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Św. Rodziny 
 

1. Jutro zakończenie starego roku. Nabożeństwo dziękczynne 

i Msza Św. o 1200. 

2. We wtorek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 

Światowy Dzień Modlitw o Pokój – Msze Św. jak w każdą 

niedzielę. 

3. Za tydzień spotkanie wspólnoty Żywego Różańca połączone 

z opłatkiem. Zapraszamy nowe osoby, które zadeklarowały 

modlitwę różańcową poprzez złożone deklaracje. Rozpo-

częcie Mszą Św. o 1230. 

4. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Msze Św. o 700 i 1200. 

Przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi. Nie będzie Mszy o 

1600 i 1800 ze względu na kolędę. 

5. Za tydzień na Mszy Św. o 1100 spotkanie organizacyjne wy-

jeżdżających do Wierchomli na narty. 
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