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Intencje mszalne 02.01 - 08.01.2017r.  
 

 

Poniedziałek, 02.01 

7.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (2 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Franciszek Borejko (2 Msza św. Gregoriańska)  

Wtorek, 03.01. 

7.00 śp. Franciszek Borejko (3 Msza św. Gregoriańska) 

12.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (3 Msza św. Gregoriańska) 

Środa, 04.01. 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (4 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Franciszek Borejko (4 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 śp. Stanisław Kępiński 

Czwartek, 05.01 

7.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (5 Msza św. Gregoriańska) 

7.00 śp. Franciszek Borejko (5 Msza św. Gregoriańska) 

12.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Wioletty i błogosławieństwo Boże dla 

całej rodziny 

12.00  W intencji Aleksa Czapskiego w 6 rocz. Urodzin 

Piątek, 06.01 

8.00 śp. Adela i Antoni Ulewicz (6 Msza św. Gregoriańska) 

9.30 śp. Jan, Bronisław, Władysław, Stanisława (k.) i Wincenty 

9.30  śp. Franciszek Borejko (6 Msza św. Gregoriańska) 

11.00 śp. Maria Wardzyńska (3 rocz.) 

12.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. i dar     

zdrowia dla Marii i Adama Rymkiewicz z okazji 44 rocz. ślubu 

2 * „Idźcie i głoście Ewangelię” 2016/2017 *  3 
 

1. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, 
w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, 
że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. 
Msze Święte według porządku niedzielnego.  
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – 
zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych 
domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry 
roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby 
Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie 
oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary 
wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na 
nie oczekują. 
2. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy 
Misyjny Dzień Dzieci, dlatego Panie z caritas  do puszek tego dnia będą 
zbierały ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam 
tę dodatkową składkę ofiarności parafian. W Elblągu już po raz trzeci 
odbędziesię Orszak Trzech Króli. Rozpoczęcie o 13.30 na Placu 
Jagielończyka,  zakończenie w katedrze elbląskiej. 
3. W tym tygodniu przypada  pierwszy piątek miesiąca. Z racji 
uroczystości Trzech Króli do chorych udamy się dzień prędzej tj.  
w czwartek od  7.30. 
4. Za tydzień spotkanie opłatkowe członków Zywego Różańca na mszy 
św. o godz.12.30 i zebranie rodziców dzieci komunijnych na Mszy św.  
o 11.00. 
5. W minionym tygodniu odeszła do wiecznośći:  
Śp. Ewa Kruć  - lat 56   - Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... 
6. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej 
otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze 
rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać 
inni. . Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas 
wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla 
naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym. 

Ogłoszenia parafialne 



Dzisiejsze czytania:    Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21 

       Biuletyn Parafialny  
               Parafii pw. Bł. Doroty z Mątów 
 Ur. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01 I 2017  

 
Wykorzystać czas  

 
 
 

 Często słyszymy narzekanie na brak czasu. Tysiące ludzi ciągle się 
usprawiedliwia brakiem czasu na modlitwę, na zajęcie się rodziną, na 
opiekę nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. A czyjaż to wina, że nie 
mamy czasu? Czyżby Bóg stworzył za krótki dzień?  
 Człowiek wierzący wie, że takie ustawienie sprawy nie ma sensu. 
Mamy dość czasu, by wykonać, i to dokładnie, wszystko, czego oczekuje od 
nas Bóg. On wyznaczył zadania, On zna nasze możliwości i On daje czas. 
Jeśli nam brakuje czasu, nie jest to wina Boga tylko nasza.  
 Jest rzeczą oczywistą, że nie potrafimy zrobić wszystkiego, co 
chcielibyśmy uczynić, nawet gdybyśmy pracowali dwadzieścia cztery 
godziny na dobę. Im więcej będziemy pracowali, tym więcej zadań będzie 
czekało na wykonanie. Praca to moloch, który może połknąć człowieka. 
Gdzie jest zatem klucz do właściwego wykorzystania czasu?  
 Zakochani zawsze znajdą czas dla siebie, nawet w największym 
nawale pracy. Potrafią zorganizować spotkanie, porozmawiać, napisać list... 
Mąż kochający żonę zawsze znajdzie dla niej czas. Matka kochająca dzieci 
zawsze ma dla nich czas. Pierwszym znakiem wygasającej miłości jest brak 
czasu dla tych, których kochamy. Miłość nigdy nie pozwoli zasypać się 
tysiącami doczesnych trosk, ona zawsze w pokoju i radości umie zachować 
właściwą hierarchię wartości.  
 Dlaczego tylko miłość potrafi właściwie wykorzystać czas? Bo tylko 
ona jest w stanie przekroczyć granicę czasu i zamienić go w wieczność. 
Ten, kto nie kocha, nie ma czasu ani dla Boga, ani dla bliźniego, ani wbrew 
pozorom dla siebie. Jeżeli zaś kocha, to czas rozmnaża się w jego rękach 
jak chleb w rękach Jezusa, gdy karmił tysiące ludzi.  
 Ta refleksja nad wykorzystaniem czasu jest szczególnie potrzebna na 
progu Nowego Roku. Jego godziny szybko będą przepływać przez nasze 
ręce i serca. Jakże wiele mamy do zrobienia. Jakże ambitne plany snują się 
po głowach ludzi młodych, silnych, zdrowych. Dwanaście nowych miesięcy 
to wielka szansa dla każdego z osobna i dla całego narodu. Warto 
pamiętać, że nie zabraknie nam czasu wyłącznie wówczas, gdy 
wykorzystamy go w duchu miłości. Ona jedna potrafi granice czasu 
przesuwać w wieczność.         Por.Ks.E.Staniek 

18.00 Msza dziękczynna za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej  

za  dar życia po zabiegu i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. 

oraz łaskę nawrócenia i przebaczenia dla wszystkich domowników 

i Maćka 
 

Sobota, 07.01 

7.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (7 Msza św. Gregoriańska) 

7.00 śp. Franciszek Borejko (7 Msza św. Gregoriańska) 

12.00  śp. Anna Sroczyńska 

Niedziela, 08.01 

8.00  śp. Adela i Antoni Ulewicz (8 Msza św. Gregoriańska) 

8.00  Za Piotra Koc, Małgorzatę, Magdę i Antosia – o Boże  błogosł. i dar  

zdrowia 

9.30   śp. Franciszek Borejko (8 Msza św. Gregoriańska) 

9.30   śp. Jerzy Zgórzyński (10 rocz.) 

11.00     śp. Konstancja, Eleonora, Henryk, Ikier i dziadkowie z obojga stron 

12.30    Msza w intencji Żywego Różańca 

12.30    śp. Halina (20 rocz.), Henryk (4 rocz.) Konieczni 

18.00    śp. Jadwiga Stasiak 
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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 


