
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 17; III NIEDZIELA ZWYKŁA; 22 STYCZNIA 2012 
 

 
Rybacy ludzi 
We fragmencie Ewangelii przeznaczonym na 

Trzecią Niedzielę Zwykłą roku B, opisane jest 

powołanie ludzi trudniących się rybactwem nad 

Jeziorem Galilejskim na pierwszych uczniów 

Chrystusa. 

Jezus po-

wiedział 

dziś do 

Szymona i 

Andrzeja: 

„Pójdźcie 

za Mną, a 

sprawię, że 

staniecie 

się ryba-

kami ludzi” (Mk 1,17). Ksiądz Jan Twardowski tak 

rozważał te słowa Pana: „Co znaczy być ryba-

kiem ludzi? Człowiek może pogrążyć się jak flą-

dra w materializmie, egoizmie, mule głupoty. 

Jakie to szczęście pomóc mu wydostać się z tego 

paskudztwa.” Rybacy ludzi to właśnie ci, którzy 

pomagają ludziom wydostać się z paskudztwa 

grzechu nie swoją mocą, lecz łaską Bożą. Kto z ludzi może wskazać nadzieję na 

sens życia i podeprzeć ją niezmęczonym ramieniem? Czy istnieje ktoś, kto po-

 

Kalendarz liturgiczny: 

23 I bł. męcz. Wincentego 

Lewoniuka i Towarzyszy 

24 I św. Franciszka Saleze-

go 

25 I Nawrócenie św. Pawła 

26 I św. biskupów Tymoteu-

sza i Tytusa 

27 I bł. Jerzego Matulewicza 

28 I św. Tomasza z Akwinu 

Cytat tygodnia: 
 

„Wolność prawdziwa, to 
wolność od błędu i nie-
pewności.” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 

 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 22 stycznia 2012 
800  w 5 r.ś. Janina Gorczyńska  
930  w 1 r.ś. Mieczysław Pukin  
930  w 6 r.ś. Czesława (k), Henryk, Dariusz z rodz. Kwietnik  
1100  ++ Agnieszka, Tadeusz, Ryszard, Wanda 
1100 w 19r.ś. Feliksa oraz za Bolesława i Elżbietę Łukaszewicz  
1230  + Zygmunt Bierkowski i zm. z rodziców Stanisława(k) Władysław, Stefania i 
Jan, Elżbieta i Maciej 
1800  o bł. dla Marty w dniu urodzin 
Poniedziałek, 23 stycznia 2012 
1800  + Stefania Andrearczyk  
 
Wtorek, 24 stycznia 2012 
1800 + Jolanta Sobiecka 6 miesięcy po śmierci  
 
Środa, 25 stycznia 2012 
1800 + Józef, Weronika i Tadeusz  
 
Czwartek, 26 stycznia 2012 
1800 za dusze w czyśćcu cierpiące  
 
Piątek, 27 stycznia 2012 
1800 
 
Sobota, 28 stycznia 2012 
1800 
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trafi nas wyzwolić od zaplątania się we własne sieci smutku, beznadziei, bez-

sensu, niepewności, lęku i chronicznego poprawiania i zaszywania dziur grze-

chów, które tak trudno na nowo uczynić siecią sumienia o sensownych kombi-

nacjach? Jest tylko jedna osoba, której obietnica na pewno jest wiarygodna, 

Jezus. Dzięki Jego słowom czterech uczniów wyrwało się z poplątanego losu i 

odnalazło zupełnie nowy cel dla siebie. Już nie chwytali się czegokolwiek, ale 

dali się pochwycić zachwyceniu Bogiem uczłowieczonym. Zostali zaproszeni do 

łowienia ludzkich dusz z ciemnych przepaści grzechu i rozpaczy. Ale nie dla 

siebie, lecz dla Niego zachwycając wszystkich, których spotkali na swej drodze 

Bogiem, nie sobą. W dzisiejszą niedzielę dziękujmy Bogu za tych wszystkich 

kapłanów, dzięki którym mogliśmy i możemy nadal wyplątywać się z sieci zła, 

grzechu i niemocy, którzy są przez nakaz Jezusa pośrednikami na drodze „ku 

wolności”, do której „wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).  

Święci znani… i nie znani 

Św. Tomasz z Akwinu 

Tomasz urodził się w 1225 r. na zamku Roccasecca w 
diecezji Aquino. Jego rodzina była bardzo zamożna. W 
dzieciństwie był pobożnym i bardzo zdolnym chłop-
cem. Z wielką pilnością chłoną wiedzę w opactwie 
benedyktynów na Monte Cassino. Opanowany w re-
akcjach i wewnętrznie skupiony, bardzo wcześnie 
posiadł duchowe poznanie delikatnego głosu Pana 
Boga, który wzywał Go do służby w swoim Kościele. 
Na drodze jego planów stanął jednak zdecydowany 
opór jego własnej rodziny, która uważała, że nie do 
pogodzenia z jego wysokim pochodzeniem jest przy-
należność do żebraczego zakonu dominikańskiego. 
Podczas studiów filozoficznych na uniwersytecie w Neapolu spotkał bowiem do-
minikanów i zetknął się z filozofią Arystotelesa. Kiedy w 1243 r., po odbyciu nowi-
cjatu w młodym zakonie, chciano wysłać Tomasza na studia do Bolonii, jego rodze-
ni bracia próbowali siłą odwieść go od tego zamiaru. Był przez nich więziony przez 
dwa lata. Pewnego dnia posłużyli się niegodnym sposobem i jako „przynętę” zo-
stawili w jego pokoju młodą kobietę. Tu miarka się przebrała, wzburzenie Tomasza 

sięgnęło zenitu. Dotknięty do żywego, został przy swoim zamiarze ku niezadowo-
leniu najbliższych, którzy w końcu musieli się pogodzić, że będzie ubogim zakonni-
kiem. W 1245 r. bracia wypuścili go na wolność. Przełożenie Tomasza wysłali go na 
studia do Paryża, a następnie do Kolonii, gdzie słuchał wykładów sławnego filozofa 
i uczonego, Alberta Wielkiego. Ten, widząc że koledzy naśmiewają się z milczącego 
jak wół Tomasza, miał powiedzieć: „Pamiętajcie, że kiedy ten wół ryknie, usłyszy go 
cała Europa!”. Tak też się stało, bo usłyszała go nie tylko Europa, ale cały świat. 
Wkrótce po ukończeniu studiów Tomasz został profesorem w Paryżu. Wiele po-
dróżował. Przybliżył chrześcijanom myśl Arystotelesa, doceniał znaczenie rozumu 
w dynamice poznawania Boga. Tomaszowi z Akwinu zawdzięczamy „Sumę teolo-
giczną”, kilkanaście traktatów o Bogu, Kościele i powołaniu człowieka, w których 
obecna jest synteza całej myśli chrześcijańskiej odwołującej się do Bożego Obja-
wienia. Był twórcą również wielu innych dzieł teologicznych i filozoficznych. To-
masz był przede wszystkim modlącym się zakonnikiem, człowiekiem, który spoty-
kał Boga w Kościele i w całym stworzeniu nieustannie podtrzymywanym przez 
Boga w istnieniu. I choć napisał traktaty o Trójcy Świętej i Eucharystii, to przecież w 
spontanicznej modlitwie dziecka, w prostocie ewangelicznych zdań i w akcie ado-
racji Najświętszego Sakramentu odkrywał głębię katolickiej wiary, która jest przede 
wszystkim łaską i nieprzebraną mądrością Boga, zrodzoną z Chrystusowego Krzyża. 
Tomasz z Akwinu zmarł 7 marca 1274 roku w drodze na sobór do Lyonu , w opac-
twie Fossanova. 

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Zwykła 
 

1. Spotkanie Akcji Katolickiej 29.01 godz. 16.00  
2. Zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy. 
3. Bóg zapłać za tegoroczne przyjęcie kolędy. 
4. Msze święte w czasie ferii odprawiane będą tylko o 18.00 
5. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę tydzień temu w kwo-

cie 1321 zł. 
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