
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kancelaria parafialna czynna: środy i piątki od 15.30 do 17.00; 

czwartki od 7.30 do 9.00 
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ul. Rawska 16a; 82-300 Elbląg 
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Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

            NR 61; III NIEDZIELA ZWYKŁA; 27 STYCZNIA 2013 

 

 
Żywe Słowo 

Kapłan Ezdrasz czytał z tej księgi od rana aż do 

południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, 

którzy byli zdolni 

słuchać. Dla 

Izraelitów zapi-

sane w świętych 

księgach słowo 

Boże było wielką 

świętością. Nieraz 

próbowano im tę 

świętość ode-

brać. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii 

opowiada o tym, jak uroczyście odczytano świętą 

księgę po powrocie z niewoli babilońskiej. Cały lud 

płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa - notuje 

kronikarz. Cztery wieki później Jezus przyszedł do 

Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu 

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, 

aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. 

Mógł to uczynić każdy Izraelita. Tym razem do czytania powstał Jezus - syn cieśli, 

sam pewnie też cieśla. Znali go od dziecka. Ale nie jako mówcę. Dlatego oczy 

wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Każdego szabatu Boże słowo 

świętej księgi było komentowane słowem ludzkim. I w ten sposób ludzkie słowo 

nabierało mocy słowa Bożego - bardziej czy mniej przekonywająco, lepiej bądź 

gorzej literacko. Czy słowa - ludzkie słowa - mogą mieć moc słowa Bożego? Można 

bez wahania odpowiedzieć: nie! A słowa odczytywane z tej samej księgi, z której 

 

Kalendarz liturgiczny: 

28 I św. Tomasza z Akwinu 

29 I św. Anieli Merici, bł. 

Bolesławy Marii Lament 

31 I św. Jana Bosko 

2 II Ofiarowanie Pańskie 

Cytat tygodnia: 
 

„Szukasz cierpliwości? 
Największą znajdziesz 
na krzyżu.” 
 

Św. Tomasz z Akwinu 
 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 27 stycznia 2013 
800  50lecie ślubu Janina i Henryk Najdrowscy  
930 + Krzysztof Chromy (27 greg.) 
1100  ++ Tadeusz i Leokadia Zgórzyńskich i rodziców z obojga stron  
1100 + Irena Zamłyńska  
1230  + Irena Sękowska 7r.ś.  
1800  + Bronisława(k) Kowalczyk 52r.ś. Edmunda Sierocińskiego i Waldemar 
16r.ś.  
 

Poniedziałek, 28 stycznia 2013 
700 + Krzysztof Chromy (28 greg.) 
1800 + 4r.ś. Sabina Siemianowska, Zygmunt 5r.ś. Franciszek Adamek  
 

Wtorek,  29 stycznia 2013 
700   
1800 + Krzysztof Chromy (29 greg.) 
  

Środa, 30 stycznia 2013 
700   
1800 + Krzysztof Chromy (30 greg.) 
 

Czwartek, 31 stycznia 2013 
700  
1800 + 50r.ś. Michał Jackiewicz, Piotr i Józefa(k) 
 

Piątek, 01 lutego 2013 
700   
1800 +4r.ś. Tadeusz Jakubiak  
 

Sobota, 02 lutego 2013 
700  + Józefa(k) Babalska  
1800  + 1r.ś. Marta Dylewska 
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czytał kapłan Ezdrasz, a później Jezus? Czy odbieramy je jako Boże słowo? A jeśli 

nawet - to tak trudno nam dotrzeć do jego treści, bo język, sposób argumentacji, 

obrazy, porównania są tak dalekie od naszego codziennego sposobu myślenia i 

mówienia. Homilia może poruszyć tylko jakiś jeden wątek, nie sposób w niej 

tłumaczyć wszystkich zawiłości tekstu. Trudna jest więc droga do treści Bożego 

słowa. Słowa niosą w sobie duchową siłę. Trzeba więc pokornie uwierzyć w moc 

słowa zapisanego na kartach Pisma Świętego. Ta wiara pomoże kaznodziei być nie 

tylko mówcą, ale świadkiem słowa. Słuchaczowi - otworzyć umysł i serce nie tylko 

na słowa, ale na działanie łaski Bożej, na natchnienia Bożego Ducha, na Bożą 

prawdę.  

Święci znani… i nie znani  

Św. Aniela Merici 

Aniela urodziła się między rokiem 1470 a 1475 w 
Desenzano nad jeziorem Garda w północnych 
Włoszech. Wcześnie zaczęła wieść życie wypełnione 
modlitwą i pokutą. Sprzyjała temu religijna atmosfera 
domu. Niedługo jednak cieszyła się szczęściem 
rodzinnym. Miała zaledwie 15 lat, kiedy straciła 
najpierw ukochaną siostrę, a niedługo potem matkę i 
ojca. Sierotę przyjął do siebie wuj z Salo. Aniela zajmowała się jego 
gospodarstwem. W tym czasie wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci 
wuja powróciła do rodzinnego Desenzano, by następnie udać się do Brescii (1516). 
Miała już wówczas ponad 40 lat. Należąc do bardzo rozwiniętego wówczas ruchu 
Del Divino Amore, który miał za cel odrodzenie religijne członków i wniesienie 
zbawczego fermentu w otoczenie, podjęła pracę charytatywną. Stowarzyszeni 
zbierali się w określonych dniach na modlitwę i rozmowy duchowe; zaprawiali się 
do praktykowania cnót ewangelicznych, a przede wszystkim do uczynków 
miłosierdzia chrześcijańskiego. Odwiedzali więc szpitale, fundowali przytułki dla 
sierot i opuszczonych oraz zakłady i szkoły dla ubogiej młodzieży. Duszą tego ruchu 
stała się Aniela. Niebawem zdobyła sobie taki autorytet, że cała elita miasta 
schodziła się do jej ubogiej izby przy kościele św. Afry. Towarzystwo w Wenecji 
zaproponowało jej, aby objęła kierownictwo nad wszystkimi jego dziełami 
miłosierdzia. Również papież Klemens VII zaproponował Anieli, by zechciała 
zaopiekować się dziełami dobroczynnymi w Wiecznym Mieście. Dla uproszenia 

sobie światła Bożego Aniela udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej (1524). Kiedy 
znalazła się na Krecie, omal że nie utraciła zupełnie wzroku. Na szczęście 
schorzenie minęło. W rok potem udała się w charakterze pątniczki do Rzymu, by 
uzyskać jubileuszowy odpust (1525). Po powrocie do Brescii musiała chwilowo 
opuścić miasto, gdyż najechały je wojska cesarza Karola V. Zajęły one wówczas 
Italię, szerząc dokoła spustoszenie. Święta tułała się po różnych miastach, 
wykorzystując konieczne podróże do mobilizacji dusz ofiarnych dla wielkiej akcji 
apostolatu Del Divino Amore.  Wśród skromnych posług, jakie wykonywała, umiała 
odnaleźć nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym przez Odrodzenie. 
Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w społeczeństwie wywodzi się z 
nieładu w rodzinie". Kiedy nastał już pokój, powróciła do Brescii i tam założyła 
nową rodzinę zakonną sióstr urszulanek. Pierwsza kapituła generalna odbyła się 8 
marca 1537 r. Aniela została na niej wybrana pierwszą przełożoną generalną. 
Urszulanki, nie wyróżniając się strojem, nie będąc zamknięte w klauzurze, 
poświęcają się wychowaniu dziewcząt, przyszłych matek. Swoim zakonnicom 
Aniela kazała "iść w lud". Stworzyła nowy model apostołowania w Kościele. Dała 
początek ogromnej liczbie rodzin zakonnych "czynnych", które tak wiele dobra 
czynią do dziś. Zajęła się głównie dziewczętami - również w tym jej dzieło okazało 
się opatrznościowe. Dotychczas bowiem zajmowano się przede wszystkim 
młodzieżą męską. Aniela zmarła 27 stycznia 1540 r. 

HUMOR 
 

Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? 

- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy, samo-

chód odśnieżam. 

 
Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Zwykła 

 
1. W sobotę 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego. 

2. Od poniedziałku powraca stały porządek Mszy Świętych. 

Msze Święte w tygodniu o godzinie 700 i 1800. 

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

stycyjną  w kwocie 1285 zł.  

4. W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Michał Nowik, lat 85 
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