
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 60; II NIEDZIELA ZWYKŁA; 20 STYCZNIA 2013 

 

 
Kana Galilejska 

Wydarzenie w Kanie Galilejskiej należy do 

najbardziej niewygodnych dla komentatorów 

tekstów ewangelicznych. 

Opis wesela następuje 

zaraz po spotkaniu Jezusa z 

Janem Chrzcicielem. Oto 

młody Rabbi, który właśnie 

wrócił z pustyni, bierze 

udział w zabawie. Dla 

współczesnych to może 

dziwne, bo pustynia jest 

przecież w Biblii symbolem starcia się ze złem, a 

więc doświadczenia, oczyszczenia i ascezy. Matka 

Jezusa przejmuje inicjatywę, zachęcając Syna do 

zaradzenia sytuacji, która nie powinna specjalnie 

Go obchodzić. Pamiętajmy, że wszystko dzieje się 

w orientalnych realiach, w czasach, gdy kobiety 

publicznie nie zabierały nawet głosu. Oto Jezus, 

który jeszcze nie dał poznać swojej mocy, udziela 

niejasnej odpowiedzi. Zaprzeczenie? Wykręt? 

Przypuszczenie? I co oznacza wyrażenie „godzina 

moja”? Może chodzić w nim zarówno o Mesjasza 

rozpoczynającego działalność, jak i o pełne 

objawienie planu Boga przez pójście Jego Syna na 

mękę i śmierć. Ewangelia łamie stereotypy. Po 

niej nic już nie będzie takie jak wcześniej. Sens 

 

Kalendarz liturgiczny: 

21 I św. Agnieszki 

22 I św. Wincentego Pallot-

tiego 

23 I bł. męcz. Wincentego 

Lewoniuka i Towarzyszy 

24 I św. Franciszka Saleze-

go 

25 I Nawrócenie św. Pawła 

26 I św. bpów Tymoteusza i 

Tytusa 

Cytat tygodnia: 
 

„Nie bójcie się Boga, 
który nie chce uczynić 
wam nic złego, lecz ko-
chajcie Go gorąco, po-
nieważ chce wam uczy-
nić wiele dobra.” 
 

Św. Franciszek Salezy 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 20 stycznia 2013 
800  + Henryk Kapusta i rodzice z obojga stron  
930 + Krzysztof Chromy (20 greg.) 
1100 ++ 2r.ś. mamy Heleny Wlazły i męża Józefa  
1230 ++ Zygmunt Bierkowski, rodziców Jan, Stefania, Władysław, Stanisława(k), 
Maciej i Elżbieta  
1800  + 20r.ś. Feliks Łukaszewicz, Bolesław i Elżbieta z rodz. Łukaszewicz  
 

Poniedziałek, 21 stycznia 2013 
700 + Krzysztof Chromy (21 greg.) 
1200  
 

Wtorek,  22 stycznia 2013 
700  +  Krzysztof Chromy (22 greg.) 
1200 + Natalia Ciereszko  
 

Środa, 23 stycznia 2013 
700  + Józef Bocoń   
1200 + Krzysztof Chromy (23 greg.) 
 

Czwartek, 24 stycznia 2013 
700 + Józefa Babalska  
1200 + Krzysztof Chromy (24 greg.) 
 

Piątek, 25 stycznia 2013 
700  + Krzysztof Chromy (25 greg.) 
1200  
 

Sobota, 26 stycznia 2013 
700  +  + Krzysztof Chromy (26 greg.)  
1200  
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drogi sprawiedliwego tkwić będzie już nie we włosiennicy, rozdzieraniu szat i 

siedzeniu w popiele. Krocząc nią, można łączyć aktywność z kontemplacją, a radość 

z pokutą. Dobra Nowina, a za nią praktyka Kościoła od czasów apostolskich 

radykalnie zmieniają miejsce kobiet we wspólnocie. Są one odtąd jej 

pełnoprawnymi uczestnikami. To, co dziś jest oczywiste, wcale nie było takie w 

starożytnym Izraelu (jak traktowali niewiasty ówcześni sąsiedzi narodu wybranego, 

lepiej nie wspominać). Od pamiętnego wesela Jezus Chrystus przestaje być osobą 

prywatną. Przestaje być także tylko jednym z wędrownych nauczycieli, których 

wielu było w Palestynie pod rzymską okupacją. Objawia swoją władzę nad 

stworzeniem. Ujawnia - na razie nielicznym - że jest Mu ono posłuszne. Jego cud 

spostrzegają jedynie uczniowie i garstka sług, którzy przygotowali stągwie. Objawia 

się więc, lecz wciąż pozostaje Bogiem „ukrytym”. Owa „godzina” jest zatem 

dopiero początkiem wypełniania się czasu, zapowiedzią finału, jaki dokona się w 

Wieczerniku, na Golgocie i... „Trzeciego dnia”.  

 

Święci znani… i nie znani  

Św. Franciszek Salezy 

Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 roku w Alpach 
Wysokich pod  Thorens. Pochodził z głęboko wierzącej, 
szlacheckiej rodziny. Decydujący wpływ na wychowanie 
syna miała matka. Jako sześciolatek rozpoczął naukę w 
kolegium w La Roche dur Foron. W 1577 roku przyjął 
Pierwszą Komunię świętą i Bierzmowanie.W wieku 15 lat 
rozpoczął studia na Uniwersytecie w Paryżu. Dodatkowo w kolegium jezuickim 
studiował klasykę. Były to czasy rozwoju kalwinizmu, dlatego też początkowo 
Franciszek był miotany wątpliwościami w wierze. Spokój ducha odzyskał wówczas 
gdy w kościele pw. św. Stefana des Gres oddał się w opiekę Matce Bożej.Następnie 
posłuszny woli ojca udał się do Padwy, aby studiować prawo, które uwieńczył 
doktoratem. W 1591 roku Franciszek złożył ślub czystości podczas pielgrzymki do 
Loreto, aby w 1593 roku otrzymać święcenia kapłańskie. Wszystko odbywa się przy 
niechętnej zgodzie rodziców. W 1594 roku za zgodą biskupa rozpoczyna pracę 
misyjną w Chablais, aby umocnić w wierze katolików i namówić do powrotu na 
łono Kościoła, tych, którzy ulegli nauczaniu Kalwina. Właśnie ten rejon Szwajcarii 
został wówczas przyłączony do Sabaudii.  Franciszek musiał przełęczami 

pokonywać wysokości Alp, dochodzące w owych stronach do ponad 4000 m. 
Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania 
kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał 
złotym humorem. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki – zwięzłe wyjaśnienia 
prawd wiary.  Wśród jego cnót na pierwszy plan wybijała się niezwykła łagodność. 
Był z natury popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą 
potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano go do samego 
Chrystusa. W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze św. Joanną Franciszką de 
Chantal i przy jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia 
NMP (wizytek). Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie w 1618 r. W 1654 r. przybyły 
do Polski i zamieszkały w Warszawie. Zaproszony do Paryża w celu odbycia 
konferencji (1618-1619), Franciszek zapoznał się tu ze św. Wincentym a Paulo. 
Zmarł nagle w Lyonie podczas powrotu ze spotkania z królem Francji 28 grudnia 
1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym 
Sióstr Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie.Beatyfikacja 
odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił św. 
Franciszka Salezego doktorem Kościoła (1877), a papież Pius XI patronem 
dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony jest jako patron wizytek, 
salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez 
św. Jana Bosko); 

HUMOR 
 

Przed feriami nauczyciel mówi do dzieci: 

- drogie dzieci, przez ferie zmądrzejcie i bądźcie grzeczne! 

- nawzajem panie profesorze! 

 
 Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Zwykła 

 
1. W zakrystii kościoła można odebrać program pielgrzymek 

organizowanych przez naszą parafię do Rzymu, Ziemi Świę-

tej, Meksyku, Wilna i do Łeby. 

2. Plan kolędy w tym tygodniu: w poniedziałek ul. Szmarag-

dowa 1 oraz Rubinowa 7-23.   

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwe-

stycyjną  w kwocie 2415 zł.  
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