
Biuletyn Parafialny
Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 22; IV Niedziela Zwykła – 03 LUTY 2019 

Czytania: Jr 1,4-19; Ps 71; 1Kor 12,31-13,13;Łk 4, 21-30

„Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
ufnością moja od moich lat młodych” (Ps 71)

Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił w synagodze w Naza-
recie, miało podobny przebieg jak to, które nastąpiło w synagodze w Kafar-
naum  (Mk  1,  22.  27).  „Wszyscy  przyświadczyli  Mu  i dziwili  się  pełnym
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego” (Łk 4, 22). Lecz Nazaretańczycy
wkrótce poddali się myślom zbyt ludzkim; czyż Chrystus nie był człowiekiem
jak oni, synem Józefa? A jeśli naprawdę by! Mesjaszem, dlaczego nie czynił
cudów  w swojej  ojczyźnie,  tak  jak  gdzie  indziej?  Czy  nie  mieli  do  tego
szczególniejszego prawa jako Jego współziomkowie? 

Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada: „Żaden prorok nie jest
mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,24). I nie przerywając toku myśli, co
więcej, by wskazać, że nie można Bogu praw dyktować i że jest On wolny
w rozdzielaniu swoich darów, przypomina, co wydarzyło się wybranej spo-
śród wszystkich wdów w Izraelu, wdowie z Sarepty, do której został posłany
prorok Eliasz,  oraz obcokrajowcowi  Naamanowi,  jedynemu trędowatemu,
którego uzdrowił Elizeusz. Jezus chce dać do zrozumienia swoim współcze-
snym, że przyszedł, aby przynieść zbawienie nie tylko jednemu miastu lub
narodowi,  lecz wszystkim ludziom, i że łaska Boża nie jest  związana ani
z ojczyzną, ani z rasą lub z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie darmo
dana. Odruch Nazaretańczyków był gwałtowny; zaślepieni duchem ludzkim,
że nie osiągnęli tego, co zamierzali, „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż
na stok góry... aby Go strącić” (Łk 4, 29). 

Taki los świat gotuje tym, którzy jak Chrystus mają za zadanie głosić
prawdę.  Przypomina  to  opowieść  biblijna  o powołaniu  Jeremiasza,  która
bardzo dobrze wiąże się z dziś rozważanym opowiadaniem Łukasza. Bóg
wybrał Jeremiasza na proroka jeszcze przed jego narodzeniem, lecz kiedy
młodzieniec zaczyna uświadamiać sobie ten wybór,  lęka się przewidując
pełne niebezpieczeństw życie, jakie go oczekuje, więc chciałby odmówić.
Lecz Bóg dodaje mu odwagi: „Nie lękaj się... bo jestem z tobą, by cię chro-

Intencje mszalne: 04.02 - 10.02

Poniedziałek, 04 luty 2019
700    śp. Waldemar Ciesielski
1800 śp. Mateusz Szarejko (4 Msza święta gregoriańska)
Wtorek,     05   luty 2019  - św. Agaty, dziewicy i męczennicy  
700    śp. Tadeusz Karwowski
1800 śp. Mateusz Szarejko (5 Msza święta gregoriańska)
Środa, 06 luty 2019 – św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy
700    śp. Ksawier Postek 
1800  śp. Mateusz Szarejko (6 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Tadeusz Piwcewicz
Czwartek  ,   07     luty 2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700  śp. Jarosław SŁAWEK
1800 śp. Mateusz Szarejko (7 Msza święta gregoriańska)
Piątek, 08   luty 2019   
700 śp. Mateusz Szarejko (8 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Jadwiga Stasiak 
Sobota,     09     styczeń 2019   
700  śp. Mateusz Szarejko (9 Msza święta gregoriańska)
1800 śp. Bronisław i Emilia Siniakowscy, Konstant Makowski
Niedziela,     10     luty 2019  
800 śp. Stanisław Urbaniak, zmarli z rodziny Kopczyńskich, Regina, 
Jolanta i Józef
800 śp. Marian Szulc (1 rocz.)
930 śp. Mateusz Szarejko (10 Msza święta gregoriańska)
930 w intencji „Domowego Kościoła”
1100  o łaskę zdrowia dla Mariusza
1230 Dziękczynna w 42 rocz. ślubu rodziców; Ireny i Mariana 
Wieliczkiewicz
1230 śp. Józef-Aleksander Dejczko (10 rocz.)
1800 o zdrowie dla Kacpra z okazji 16 rocznicy urodzin
1800 o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę 
Najświętszej Maryi Panny dla Adama Tomczaka z okazji urodzin
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nić” (Jr 1, 8). Człowiek wybrany przez Boga jako herold jego słowa, może li-
czyć  na  łaskę  Bożą,  która  go  uprzedziła  i będzie  mu  towarzyszyła  we
wszystkich  okolicznościach.  Nie  braknie  mu  przeciwności,  niebezpie-
czeństw i ryzyka, jak nie brakło ich prorokom i samemu Jezusowi, lecz tak-
że Jemu, jak Jeremiaszowi, Bóg powtarza: „Będą walczyć przeciw Tobie,
ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z Tobą,  by cię ochraniać”
(Jr1,19). 

Zakony Klauzurowe
Czym jest Klauzura?

Klauzura (łac. clausus – zamkni ty) – zamkni ta cz  domu ę ę ęść zakonnego lub
klasztoru. Nie maj  do niej wst pu osoby z zewn trz, zwłaszcza płci odmiennej. Nieą ę ą
wolno jej opu ci  zakonnikom bez zezwolenia przeło onego. Zakony z obowi zujś ć ż ą ą-
c  cisł  klauzur  nazywane s  ą ś ą ą ą zakonami klauzurowymi. Tylko nieliczni zakonnicy
zostaj  wyznaczeni do kontaktu z otoczeniem i osobami z zewn trz (np. w sprawachą ą
zakupów, remontów itp.). 

Klauzura została wprowadzona przez św. Cezarego z Arles w 510 r., upo-
wszechniona przez papieża Bonifacego VIII w 1298 r. 
Wa no  klauzury tak e we współczesnym  ż ść ż chrześcijaństwie na nowo ukazał  Jan
Paweł  II w  apostolskiej  adhortacji  Vita  Consecrata ( ycie  konsekrowaneŻ ).  Papież
wskazał m.in. e klauzura słu y skupieniu swojego ycia na kontemplacji ż ż ż Chrystusa.
Pozwala tak e do wiadczy  ż ś ć kenozy, ogołocenia Chrystusa (por.  Flp 2,7):  . Jest to
odej cie od spraw wiata, aby poprzez modlitw  i prac , ofiar  ze swojego yciaś ś ę ę ę ż
uprasza  dla  wszystkich  ludzi  miłosierdzie  Bo e  i  zbawienie.ć ż

Forma i zakres klauzury jest ustalana przez poszczególne zakony i klasztory.
Najbardziej rozpowszechniona jest tzw. klauzura papieska, czyli zgodna z zasadami
okre lonymi przez ś Stolicę Apostolską.

„Postrzegana w świetle tego powołania i misji w Kościele klauzura
zaspokaja potrzebę przebywania z Chrystusem, odczuwaną jako nadrzęd-
na. Wybierając zamkniętą przestrzeń jako środowisko życia, mniszki klau-
zurowe mają udział w całkowitym wyniszczeniu się Chrystusa poprzez ra-
dykalne ubóstwo, którego wyrazem jest wyrzeczenie się nie tylko rzeczy,
ale także „przestrzeni”, kontaktów i wielu dóbr stworzonych. Ten szcze-
gólny sposób ofiarowania „ciała” pozwala im bardziej odczuwalnie zagłę-
bić się w misterium eucharystyczne. Mniszki ofiarowują się wraz z Jezu-
sem za zbawienie świata. Ich dar ma nie tylko aspekt ofiary i zadośćuczy-
nienia,  ale zyskuje także wymiar dziękczynienia składanego Ojcu przez
udział w dziękczynieniu umiłowanego Syna” (Jan Paweł II)

Zob. Jan Paweł II – Adhortacja „Vita Consecrata”

Por. O. Gabriel od Marii Magdaleny

Ogłoszenia parafialne 

1. We wtorek 5 lutego wspominamy w liturgii św. Agatę. Po Mszach
św. błogosławieństwo chleba ku czci świętej. Jest to również Pierw-
szy Wtorek Miesiąca, więc tego dnia będzie sprawowana wieczorna
Msza św. z formularza o Duchu Świętym po której odbędzie się na-
bożeństwo w intencji odnowy życia duchowego parafii.

2. Najbliższy czwartek to Pierwszy Czwartek Miesiąca. Zapraszamy na
Adorację  Najświętszego Sakramentu  (godz.  17:00)  w intencji  no-
wych powołań do służby Bożej.

3. W piątek po wieczornej  Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego na
plebanii.

4. W sobotę o godz. 11:00 będzie sprawowana Msza święta dla osób
chorych i niepełnosprawnych.

5. W przyszłą niedzielę spotkanie dla dzieci przygotowujących się do
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej (po Mszy św. o godz. 11:00).

6. Dnia 17 lutego w kościele Bożego Ciała, ul. Robotnicza 29, w Elblą-
gu  odbędzie  się  dzień  skupienia  dla  wszystkich  którzy  wspierają
Dzieła Misyjne. Na spotkanie można przynieść środki czystości i hi-
gieny osobistej,  materiały  opatrunkowe w oryginalnych  opakowa-
niach, stare telefony komórkowe, prześcieradła, koce, ręczniki. Bóg
zapłać za wszelkie wsparcie dzieła misyjnego.

7. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”! W dzisiejszym nume-
rze  piękne  świadectwa  sióstr  zakonnych  o  powołaniu,  a  także  o
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Irena Turczak – lat 72, ze Świdwina
śp. Bogdan Koźlakowski – lat 58, z ul. Grunwaldzkiej
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