
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 42; XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA; 16 WRZEŚNIA 2012 
 

 
Za kogo Mnie uważacie? 

Uczniowie zwracali się do Jezusa często po 

imieniu, niekiedy nazywali go Rabbim. Nikomu 

nie nakazywał siebie 

tytułować. Zdumie-

wająca jest ta bezpo-

średniość w relacjach 

z ludźmi. My też 

często zwracamy się 

do Niego po imieniu. 

Czy którakolwiek 

głowa państwa albo 

ktoś z autorytetów 

naukowych, polity-

cznych czy religijnych pozwoliłby sobie na coś 

takiego? Pytanie Jezusa, za kogo uważają Go 

ludzie, możemy również skierować do siebie 

samych. To, co naprawdę o Nim myślimy, jest 

istotne dla naszego życia, dla naszych wyborów, 

dla naszego zbawienia. Większość z nas nawet 

nie jest świadoma, że nosi w sobie wykrzywione 

wyobrażenie o Bogu. Iluż ludzi obwinia Boga o 

wszystkie swoje niepowodzenia, o to, że nie 

zapewnia im raju na ziemi? Wielu z nas kształtuje sobie wyobrażenie Boga, 

przerzucając na Niego obraz rodzonego ojca lub matki. Inni są zdani na 

 

Kalendarz liturgiczny: 

17 IX św. Roberta           

Bellarmina 

18 IX św. Stanisława Kostki 

19 IX św. Januarego 

20 IX św. męcz. Andrzeja 

Kim Taegon, Pawła Chong 

Hasang i Towarzyszy 

21 IX św. Mateusza 

Cytat tygodnia: 
 

„Boże, daj mi siły, abym 
mógł zrobić wszystko, 
czego ode mnie żądasz 
a potem żądaj ode mnie 
czego chcesz.” 
 

Św. Augustyn 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 16 września 2012 
800  ++ Albina, Bolesław, Janusz Misztal, Zbigniew Krzyżanowski  
930 + Rafał Miki w 1r.ś. i Tadeusz, Maria, Danuta, Franciszek 
1100 + Ireneusz Pietrzak (greg. 21)  
1230 Dziękczynna w 25 rocznicę urodzin Dominiki  
1800 + Małgorzata Roman w 41urodziny  
 

Poniedziałek, 17 września 2012 
700 + Małgorzata Włodarczyk  
1800 + Ireneusz Pietrzak (greg. 22) 
 

Wtorek, 18 września 2012 
700 + Mateusz Szydłowski 
1800 + Ireneusz Pietrzak (greg. 23) 
 

Środa, 19 września 2012 
700 + Ireneusz Pietrzak (greg. 24) 
1800 + Zbigniew Mohr  
 

Czwartek, 20 września 2012 
700 + Ireneusz Pietrzak (greg. 25) 
1800 + Jadwiga Stasiak  
 

Piątek, 21 września 2012 
700 + Stanisław Gibas  
1800 + Ireneusz Pietrzak (greg. 26) 
 

Sobota, 22 września 2012 
700 + Małgorzata Włodarczyk 
1800 + Ireneusz Pietrzak (greg. 27) 
1800 dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski od Pana Boga dla rodziny 
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medialne bzdury i sensacje typu „Kod Leonarda da Vinci” czy „Ewangelia 

Judasza”. A jaka jest prawda o Jezusie Chrystusie, uczłowieczonym Bogu? Tylko 

On sam może powiedzieć o sobie, kim jest. Dlatego sprowokował uczniów do 

odpowiedzi, stając przed nimi jak odpowiedź. Dziwi nas zapewne, że Jezus 

surowo zakazał uczniom rozpowiadać o tym, że jest Mesjaszem. Nie jest to 

jedynie efekt pokory, ale także obawy, aby nie być fałszywie zrozumianym, 

gdyż Izrael oczekiwał Mesjasza politycznego. To wielka pokusa naszych małych 

serc: znać Boga, ale nie dostrzegać w Nim prawdy o cierpieniu, jakie wziął na 

siebie za nasze nieprawości. Pomyśl, czy masz odwagę uświadomić sobie, że 

również Twoje grzechy zaprowadziły Go na śmierć? 

Święci znani… i nie znani 

Św. Mateusz 

O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. 
Spotykamy się z nim po raz pierwszy dopiero w 

Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej 

i powołał na swojego Apostoła. To wezwanie odbyło 
się po cudownym uzdrowieniu paralityka, którego 

spuszczono przez otwór zrobiony w suficie mieszkania 
(Mt 9, 1-8). O tym cudzie musiał dowiedzieć się i 

Mateusz, gdyż natychmiast rozniosły go setki ust. Na wezwanie Chrystusa zostawił 

wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu Jezusa, Jego 
uczniów i swoich przyjaciół celników i współpracowników. W czasie uczty 

faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił się 
za swoimi współbiesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu 

Apostołów. O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich Ewangeliach także 
św. Marek i św. Łukasz. Jest to jednak równocześnie pierwsza i ostatnia osobna 

wzmianka o nim w Piśmie świętym. Potem widzimy go jedynie w spisach ogólnych 

na liście Apostołów. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas 
pozostał w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla nich też 

przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 
rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie 

Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się 

starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi. Najstarsza tradycja kościelna za autora 
pierwszej Ewangelii zawsze uważała Mateusza. Twierdzą tak m.in. Papiasz, biskup 

Hierapolis, Klemens Aleksandryjski, Orygenes i Ireneusz. Pierwotnie Ewangelia wg 
św. Mateusza była napisana w języku hebrajskim lub aramejskim; nie wiadomo, kto 

i kiedy przetłumaczył ją na język grecki. Nie zachowały się żadne ślady oryginału, 

tylko grecki przekład. Tłumacze nie mogli sobie dać rady w pewnych wypadkach i 
pozostawili część słownictwa aramejskiego. Mateusz przekazał wiele szczegółów z 

życia i nauki Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. 
rozbudowany tekst Kazania na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o 

drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On jeden podał wydarzenie o pokłonie 

Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, jak też wizję sądu ostatecznego. W 
ikonografii św. Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca, później - 

zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, jako siwowłosy, stary mężczyzna. W sztuce 
zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie zbudowanego, 

brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą 
suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy 

pisze - przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i 

pióro, miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u 

stóp, torba podróżna. 

HUMOR 

 
Pewien niedowiarek mówi do kapłana:  

- Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie widzę, by lu-

dzie przez ten czas choć trochę zmienili się na lepsze.  

Kapłan na to:  

- Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi! 

 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 
 

1. We wtorek święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 
Natomiast w piątek święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 

2. Przy wyjściu z kościoła można wziąć deklarację wstąpienia do wspól-
noty Żywego Różańca. Wypełnione deklaracje prosimy wrzucać na 
tacę. 

3. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę inwestycyjną       
w kwocie  3090 zł. 

4. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  
+ Helena Stóff, lat 88 z ul. Okólnik 
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