
  * „Idźcie i głoście Ewangelię” 2016/2017 * 

 
 
 

 
 

Intencje mszalne 16.01 - 22.01.2017r.  

 
 

 
 

 

Poniedziałek, 16.01 

7.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (16 Msza św. Gregoriańska)   

18.00  śp. Franciszek Borejko (16 Msza św. Gregoriańska) 

Wtorek, 17.01. 

7.00 śp. Franciszek Borejko (17 Msza św. Gregoriańska) 

18.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (17 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 O nawrócenie syna Patryka, Kacpra i Kamila 

Środa, 18.01. 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (18 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Franciszek Borejko (18 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Robert Gładki (30 dzień po pogrzebie) 
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trupy, do których liczby sam przedtem należałem” (Wyznania IX, 4).  
 Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział 
w niedzielnej Eucharystii. Już samo wędrowanie do kościoła jest 
wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności przy ołtarzu, 
wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej.  
 Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary 
w życiu codziennym. Tam, gdzie nie dociera religijna książka, kapłan, 
dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa szczęście swego serca na 
otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem ukazującym 
nie łatwą ale jedynie pewną i piękną drogę do prawdziwego 
szczęścia.   
 Kto twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, winien głębiej 
przemyśleć Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”. 
Wynika z nich, że otrzymaliśmy wiarę nie po to, by oświecała jedynie 
nasze serca, ale świat! To oświecanie świata dokonuje się często 
przez publiczne wyznanie wiary.  

1. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał 
Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, 
gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego 
dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza 
osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje  
z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie 
nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste 
modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.   
2. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 
stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych 
dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy 
odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym 
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św.  
i serdeczna pamięć.  

                   

Por.Ks.E.Staniek 
www.mateusz.pl 

Ogłoszenia parafialne 

3. „Mężczyźni Boga” - Katolicka grupa formacyjna mężczyzn, 
działająca w Elblągu już od 11 lat zapraszają na spotkanie które 
odbędzie się 22.01.2017 o godz 17.00 w kościele Bożego Ciała - 
Centrum Nowej Ewangelizacji.   
Gościem specjalnym będzie Bill Moyer - świecki katolik, założyciel 
organizacji kształtującej  liderów (SOS Leadership Institute). Wcześniej 
posługiwał jako dyrektor operacyjny bractwa, skupiającego katolickich 
mężczyzn (National Fellowship of Catholic Men). Bill nauczał liderów w 
36 krajach świata, 49 stanach USA na temat efektywnego przywództwa. 
Przez 14 lat pracował z młodzieżą w parafii św. Hieronima w Waco 
oraz jako doradca rodzinny  w Diecezjalnym Biurze Życia Rodzinnego.   
4. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrego tygodnia, by  
z Bożym błogosławieństwem dawać światu świadectwo autentycznej  
i radośnie przeżywanej wiary. 



Dzisiejsze czytania:   Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34 

Wyznać wiarę 

 Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana 
Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna 
Elżbiety i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego 
słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie 
Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat 
Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za 
Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im 
drogę do Zbawiciela.   
 Wielu współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara to 
prywatna sprawa, to rzeczywistość, którą można zamknąć na dnie 
swego serca i nie należy jej na zewnątrz ujawniać. Najczęściej pogląd 
ten zawarty jest w stwierdzeniu: „Należę do ludzi wierzących, lecz nie 
praktykujących”. Zwolennicy tego sposobu myślenia nie zdają sobie 
sprawy z tego, że pośrednio przyznają się do braku chrześcijańskiej 
wiary.   
 Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w kontakt 
z Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, 
lecz i wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem 
autentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, by innym 
ukazać drogę do prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że 
wiara to jego prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie 
posiada. Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu człowieka, lecz 
przelewa się na innych. To należy do jej natury. Nadmiar szczęścia 
zawartego w akcie wiary zmusza człowieka wierzącego do dzielenia 
się nim z innymi.   
 Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim nawróceniu 
pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni 
dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco 
poznałem, dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać 
innym (...) Nie wiedziałem, w jaki sposób można wspomóc te głuche 

Czwartek, 19.01 

7.00 śp. Franciszek Borejko (19 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (19 Msza św. Gregoriańska) 

18.00  śp. Ewa Truś (4 rocz.) 
Piątek, 20.01 

7.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (20 Msza św. Gregoriańska) 

7.00  śp. Franciszek Borejko (20 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Helena Wlazły (6 rocz.) i Józef 

Sobota, 21.01 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (21 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Franciszek Borejko (21 Msza św. Gregoriańska) 

18.00 śp. Bronisław Starzyński (6 rocz.) i rodzice z obojga stron 

Niedziela, 22.01 

8.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (22 Msza św. Gregoriańka) 

9.30 śp. Franciszek Borejko (22 Msza św. Gregoriańska)  

11.00 śp. Irena Sękowska (11 rocz.) 

12.30 śp. Anna Sroczyńska 

18.00 śp. Jadwiga Uzdowska (30 dzień po pogrzebie) 
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KANCELARIA PARAFIALNA  
czynna: w środy i piątki w godz.  15.30 - 17.00  

w czwartki w godz. 7:30 - 9:00  
GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH:  

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30 i 18.00   
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Msza św. w sobotę o godz. 18.00 jest odprawiana z formularza niedzielnego 

 

Strona internetowa parafii: www.parafia.blogoslawionadorota.org 

                     Biuletyn Parafialny                   
Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów                     
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